
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دیوان المدیریةبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1995/09/01 زینب دمحم عبد الباقي احمد 537572 كفـءكفـء12012/07/25 ماجیستیرموجھ

یعمل بالدیوان 2010/07/01 رحاب دمحم عثمان عبد الواحد 1546061 كفـءكفـء22011/07/25 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 1996/11/21 نجالء دمحم محمود محمود عبد هللا 537738 كفـءكفـء32012/07/25 ماجیستیرأخصائى صحافة واعالم أول  أ

یعمل بالدیوان 2005/10/02 طارق مختار السید الطناوي 1586304 كفـءكفـء42011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2010/07/01 ھدى احمد احمد االطروش 2109445 كفـءكفـء52011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2011/07/01 حسن ابراھیم حمزة صبح 1590775 كفـءكفـء62011/07/25 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2006/05/02 ھانى مصطفى السید شردى 2131439 كفـءكفـء72011/07/25 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1982/10/10 ایمان احمد دمحم عبد القادر 525090 كفـءكفـء82012/07/09 ماجیستیرمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1979/07/27 مایسھ ابراھیم الدسوقى ذكى فرج 526228 كفـءكفـء92010/04/01 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1994/09/01 ھیام على عبد المجید الحفناوى 535724 كفـءكفـء102012/05/14 ماجیستیرمعلم أول أ
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المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1995/11/15 امل عزت رضوان عبد الرحمن 535884 كفـءكفـء12012/07/25 ماجیستیرموجھ

النور للمكفوفین وضعاف البصراالبتدائیة 2011/07/01 أحمد سمیر عوض مصطفى 2124162 كفـءكفـء22011/07/25 أمین مكتبة

االسالمیة االعدادیة بنات 2010/07/01 اماني زین العابدین دمحم محمود عبد العاطي 2048462 كفـءكفـء32011/07/25 أمین مكتبة

یعمل بالدیوان 2010/07/01 أمیرة دمحم إبراھیم العرباني 2094862 كفـءكفـء42011/07/25 أمین مكتبة

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2010/07/01 دعاء عبد الستار عبید عبد الرحمن 541571 كفـءكفـء52011/07/25 أمین مكتبة

صالح الدین الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 دعاء عبده حلمى شلبى 1612914 كفـءكفـء62011/07/25 أمین مكتبة

الریاضیة التجریبیة االعدادیة بنین 2011/07/01 سوزان مسعد دمحم خلیل 1726008 كفـءكفـء72011/07/25 أمین مكتبة

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2010/07/01 عایدة السید محمود حسونة 1586447 كفـءكفـء82011/07/25 أمین مكتبة

الشھید دمحم جمال الدین السفطى االبتدائیة 2010/07/01 ناھد لبیب احمد حسین 541697 كفـءكفـء92011/07/25 أمین مكتبة

الشھید یاسر ممدوح دمحم احمد الشربینى االبتدائیھ 2011/07/01 نجوى دمحم عبدالملك سلیمان عاشور 2136679 كفـءكفـء102011/07/25 أمین مكتبة

صفیھ زغلول االعدادیة للبنات 2001/05/01 ایمان عبد الرحمن الحسانین النقیب 539715 كفـءكفـء112012/02/26 ماجیستیرأخصائى صحافة واعالم أول

دمحم فرید االبتدائیة 2011/07/01 احمد سمیر احمد مھدى 1744553 كفـءكفـء122011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

البنك الوطنى المھنیة االعدادیة بنین 2008/06/02 احمد دمحم السید صقر 2121989 كفـءكفـء132011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الریاضیة التجریبیة الثانویة بنین 2011/07/01 إسالم دمحم سادات دمحم البصال 1725862 كفـءكفـء142011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

التجریبیة الریاضیة الثانویة بنات 2011/07/01 اسالم دمحم دمحم الغباري 2123996 كفـءكفـء152011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 أسماء دمحم شحاتھ عثمان 542093 كفـءكفـء162011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الشھداء االبتدائیة 2011/03/01 السید عالم حسین احمد 541599 كفـءكفـء172011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم
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مصطفى كامل االبتدائیة 2010/07/01 امانى دمحم حسن الصعیدى 1550134 كفـءكفـء182011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الریاضیة التجریبیة االعدادیة بنین 2011/07/01 أمل عبد الحمید على أبو العطا 2123820 كفـءكفـء192011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

االسالمیة االعدادیة بنات 2010/07/01 أمیرة محسن رمضان قابیل 2048453 كفـءكفـء202011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

نبیل الوقاد االبتدائیة 2011/07/01 انجى عثمان السعید عثمان السید 541803 كفـءكفـء212011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

بورسعید  االعدادیة رسمىى لغات 2010/07/01 إنجى مسعد الحسینى البواب 2123852 كفـءكفـء222011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید نبیل منصور االبتدائیة 2010/07/01 ایمان دمحم السید دمحم 1612909 كفـءكفـء232011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

اسماء بنت أبى بكر االبتدائیة 2010/07/01 دالیا دمحم حسن زعیزع 2132575 كفـءكفـء242011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

قاسم أمین االبتدائیة 2011/07/01 دعاء كامل عز الدین 1596712 كفـءكفـء252011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الریاضیة التجریبیة اإلعدادیة بنات 2010/07/01 دینا ابراھیم محمود علي 2107837 كفـءكفـء262011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/07/01 راندا احمد على العوضى 541343 كفـءكفـء272011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

اسا مھ بن زید االبتدائیھ الرسمیھ للغات 2010/03/01 رانیا محمود احمد عكاشة 541524 كفـءكفـء282011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

رفیده االنصاریة الثانویة بنات 2010/07/01 رشا فوزى دمحم راوى 2122114 كفـءكفـء292011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2010/07/01 رشا دمحم سلیمان مصطفي 541769 كفـءكفـء302011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

احمد .د(الثانویة الفنیة للتعلیم  والتدریب المزدوج 
)زویل 

2010/07/01 ریھام سمیر مرزوق مرزوق رخا 2127800 كفـءكفـء312011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

االمین االبتدائیة 2011/07/01 زیاد دمحم دمحم الشوبكى 1555596 كفـءكفـء322011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2009/03/01 سلوى السید ابراھیم عبد الرحمن 542194 كفـءكفـء332011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الجالء االبتدائیة 2011/07/01 سماح ابراھیم عبدالرحمن عبدالعزیز 2139469 كفـءكفـء342011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم
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المؤھل 
األعلي

تنیس االبتدائیة 2010/07/01 سمر على على صقر 2122108 كفـءكفـء352011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الفاتح االبتدائیة 2010/07/01 شیماء دمحم دمحم ھالل 542130 كفـءكفـء362011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

رفاعة الطھطاوى األبتدائیة 2010/07/01 فاطمة السعید شحاتة السعید 541258 كفـءكفـء372011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

احمد عرابى االبتدائیة المشنركة 2011/03/01 لیالى سمیر دمحم عبد الحمید 541370 كفـءكفـء382011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2011/07/01 دمحم السید البدوى على 2009881 كفـءفوق المتوسط392011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

عبد الرحمن شكرى الثانویة بنین 2011/07/01 دمحم محمود ابراھیم عمر 542197 كفـءكفـء402011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

مكة المكرمة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم محمود البدرى دمحم 2126196 كفـءكفـء412011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید یاسر ممدوح دمحم احمد الشربینى االبتدائیھ 2011/07/01 دمحم مصطفى حافظ الغایاتى 542159 كفـءكفـء422011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الدیبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم مصطفى رضوان على زحام 2136031 كفـءكفـء432011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/07/01 دمحم یوسف دمحم ھاللى 541987 كفـءكفـء442011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2010/07/01 مروة  صدیق احمد البابلي 2008836 كفـءكفـء452011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

بنك بور سعید الوطنى االبتدائیة 2010/07/01 منال السعید السید الصواف 2123558 كفـءكفـء462011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/07/01 منى السعید ابراھیم عید 541660 كفـءكفـء472011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید المقدم االبتدائیة 2010/07/01 منى دمحم صابر أحمد 1547580 كفـءكفـء482011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2010/07/01 مني السید احمد عبد المطلب 1696994 كفـءكفـء492011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

القناة االعدادیة بنات 2010/07/01 میاده طھ محمود فراج 2134670 كفـءفوق المتوسط502011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الزھور الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 میرھان عباس عباس عفیفى 2123799 كفـءكفـء512011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم
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ابو بكر الصدیق  االعدادیة رسمى لغات 2010/07/01 نجالء فھمى السید فرج مطاوع 1545106 كفـءكفـء522011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

بور سعید الثانویة الصناعیة بنات 2010/07/01 نھى السید الخضري علي فاید 2009473 كفـءكفـء532011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2011/11/04 ھانى أحمد عبدالفتاح دمحم سالم 1590810 كفـءكفـء542011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

عثمان بن عفان األبتدائیة 2010/07/01 ھبة الحسیني دمحم ھمام 541679 كفـءكفـء552011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

صالح الدین الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ ابراھیم على الغضبان 542112 كفـءكفـء562011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الزھور االعدادیة  بنات 2010/07/01 ھبھ سامى دمحم طویلة 2135224 كفـءكفـء572011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

بور سعید الثانویة الزخرفیةالعسكریة 2010/03/01 ھبھ مجدى عبد المنعم یونس 541440 كفـءكفـء582011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الناصراالبتدائیة الرسمیھ للغات 2010/07/01 والء السید احمد عبد هللا 541400 كفـءكفـء592011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الزھور الصناعیة بنات 2006/10/02 والء السید عثمان السحراوي 1702604 كفـءكفـء602011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

عمر مكرم االبتدائیة 2011/07/01 ولید عثمان احمد عثمان 2120981 كفـءكفـء612011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

االسالمیة االعدادیة بنات 2010/07/01 اسماء مصطفى صالح حبیشي 2048442 كفـءكفـء622011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

ناصر االعدادیة بنات 2010/07/01 اماني احمد عبدالحمید ھریدي 2104102 كفـءكفـء632011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

رفاعة الطھطاوى األبتدائیة 2010/07/01 أماني علي حامد دمحم ابراھیم 542029 كفـءكفـء642011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

عمر مكرم االبتدائیة 2010/07/01 اماني دمحم عبده مسعد عطعوط 541935 كفـءكفـء652011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الزھراء اإلبتدائیة رسمى لغات 2010/07/01 أمیرة احمد محمود عیاد 2050267 كفـءكفـء662011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

النصر اإلعدادیة بنین 2010/07/01 امیرة نصر احمد دمحم 2106564 كفـءكفـء672011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

المناخ االبتدائیة 2010/07/01 ایمان السید ابراھیم الزغبى 541674 كفـءكفـء682011/07/25 أخصائى تكنولوجیا
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ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2010/03/01 ایمان السید كمال شراقى 541866 كفـءكفـء692011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الجالء االبتدائیة 2010/07/01 ایمان دمحم السید دمحم امین 2130569 كفـءكفـء702011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

اسماء بنت أبى بكر االبتدائیة 2005/10/02 دالیا السعید صالح حسنین 2130628 كفـءكفـء712011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2010/07/01 دالیا حسن حسن محمود عبد الرسول 542032 كفـءكفـء722011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الزھور االعدادیة بنین 2011/07/01 دالیا رمضان السید علي خلیفة 2079866 كفـءكفـء732011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

مكة المكرمة االبتدائیة 2010/07/01 دعاء السید احمد شعبان 2009619 كفـءكفـء742011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

قاسم أمین االبتدائیة 2010/07/01 رانیا عبد القادر حسن أحمد 1596742 كفـءكفـء752011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

المسجد  األقصى االعدادیة بنات 2010/07/01 رباب عبده دمحم أحمد الحدیدى 542068 كفـءكفـء762011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

ابو بكر الصدیق  االعدادیة رسمى لغات 2007/10/01 رشا ابراھیم حسین حبیشى 1561727 كفـءكفـء772011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

بور سعید االعدادیة بنات 2010/07/01 رشا أحمد محمود عثمان 2072746 كفـءكفـء782011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

صفیھ زغلول االعدادیة للبنات 2010/07/01 رشا صالح الدین دمحم ابراھیم 2107836 كفـءكفـء792011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2010/07/01 رشا دمحم طلعت دمحم المر 1575719 كفـءكفـء802011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

ناصر االعدادیة بنات 2010/07/01 سارة السید العربي علي الشامي 2104087 كفـءكفـء812011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الریاضیة التجریبیة اإلعدادیة بنات 2010/07/01 سالي حسن فؤاد خلیل احمد 2124006 كفـءكفـء822011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الغرفة التجاریة االبتدائیة 2010/07/01 سماح ابراھیم دمحم حسن 2056762 كفـءكفـء832011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/07/01 سماح الدسوقى سلیمان الدیب 541645 كفـءكفـء842011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 سھیر شاكر فخرى شنوده 540808 كفـءكفـء852011/07/25 أخصائى تكنولوجیا
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المناخ االبتدائیة 2010/07/01 شریھان مصطفى دمحم التونى 2139919 كفـءكفـء862011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دمحم جمال الدین السفطى االبتدائیة 2010/07/01 شیماء السعید السعید األمیر 541904 كفـءكفـء872011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الشھید المقدم االبتدائیة 2010/07/01 شیماء السید فھمى سالمة 541436 كفـءكفـء882011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الریاضیة التجریبیة اإلعدادیة بنات 2010/07/01 شیماء قناوي محمود عبدالموجود 2109480 كفـءكفـء892011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الزھور االبتدائیة المشنركة 2010/07/01 شیماء مسعد عبد الموجود عبد المنعم 2123821 كفـءكفـء902011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

اسا مھ بن زید االبتدائیھ الرسمیھ للغات 2011/07/01 عبیر عبد هللا دمحم عبد الرحیم 2059574 كفـءكفـء912011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الشھید احمد حمدى االبتدائیھ رسمى لغات 2010/07/01 غادة عاطف احمد عبد الرحمن جمعة 541913 كفـءكفـء922011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 فاطمة دمحم السید جعفر 1569496 كفـءكفـء932011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

بور سعید  االبتدائیة رسمى لغات 2010/07/01 لبنى أحمد عبد العزیز رشوان 2065581 كفـءكفـء942011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الدیبة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 لبنى رمضان محمود المتولى 1518062 كفـءكفـء952011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

القناة الثانویة بنین 2011/07/01 ماجده محمود دمحم السید 2123665 كفـءكفـء962011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

التجریبیة الریاضیة الثانویة بنات 2011/07/01 دمحم خلف محمود حسان 2124012 كفـءكفـء972011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

عقبة بن نافع االبتدائیة 2010/07/01 مروه عید  أحمد دمحم حسنین 2132266 كفـءكفـء982011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

االمین االبتدائیة 2011/07/01 مریم علي دمحم عبدالعزیزالسید 2008867 كفـءكفـء992011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الزھور االعدادیة  بنات 2010/07/01 منار عاطف النجدي الخیاط 2009631 كفـءكفـء1002011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

سعد زغلول االعدادیة بنین 2010/07/01 مھا یحیي دمحم جاد 2010927 كفـءكفـء1012011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

ابو بكر الصدیق  الثانویة رسمى لغات 2010/07/01 نادیھ عبدالحلیم دمحم عبده عمیش 1593124 كفـءفوق المتوسط1022011/07/25 أخصائى تكنولوجیا
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فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2010/07/01 نرمین القاسم كامل حجازى 542015 كفـءكفـء1032011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

المسجد  األقصى االعدادیة بنات 2010/07/01 نفین دمحم دمحم احمد الساعي 541933 كفـءكفـء1042011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2010/07/01 نھى عبد الودود مسعد عبد السالم 541602 كفـءكفـء1052011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

االسالمیة االعدادیة بنات 2010/07/01 ھالھ صالح احمد مصطفى سلیم 2048449 كفـءكفـء1062011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الریاضیة التجریبیة الثانویة بنین 2011/07/01 ھانم سامى محمود أبو حسین 1701933 كفـءكفـء1072011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

عبد الرحمن شكرى الثانویة بنین 2010/07/01 ھبة على السید فیاض 541614 كفـءكفـء1082011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/07/01 ھبھ هللا حسن عبد الحمید حیدر 1632055 كفـءكفـء1092011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

السیدة زینب اإلعدادیة بنات 2010/07/01 ھبھ هللا مصطفى احمد سالمھ 2050301 كفـءكفـء1102011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

احمد عرابى االبتدائیة المشنركة 2010/07/01 ھبھ علي علي القوشي 2010866 كفـءكفـء1112011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

السیدة زینب اإلعدادیة بنات 2010/07/01 ھبھ یوسف السید احمد 2130623 كفـءكفـء1122011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الجرابعة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 وائل میخائیل كامل جودة 2159262 كفـءكفـء1132011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الشھید نبیل منصور االبتدائیة 2010/07/01 والء دمحم السید أبو النجا 2072677 كفـءكفـء1142011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الزھراءاإلعدادیة رسمى لغات 2011/07/01 الفت السید عالء حسن البساطي 2009625 كفـءكفـء1152011/07/25 أخصائى نفسى

الغرفة التجاریة االبتدائیة 2009/02/04 رشا دمحم صدیق شحاتة 2009883 كفـءكفـء1162011/07/25 أخصائى نفسى

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2010/07/01 سماح مسعد عباس الحجراتي 2048467 كفـءكفـء1172011/07/25 أخصائى نفسى

العبور األعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم عبدالعزیز القیاس دمحم 541834 كفـءكفـء1182011/07/25 أخصائى نفسى

الزھور االعدادیة  بنات 2010/07/01 منى عبد النبي السید ابراھیم 2177551 كفـءكفـء1192011/07/25 أخصائى نفسى
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یعمل بالدیوان 1986/10/01 ابراھیم فرغلى ابراھیم الجبالى 530611 كفـءكفـء1202012/07/25 ماجیستیرأخصائى اجتماعى خبیر

بور سعید الثانویةالصناعیة المیكانیكیة للبنین 1993/07/16 دمحم عید على عبدالغنى السید 524457 كفـءكفـء1212009/03/02 أخصائى اجتماعى أول أ

الزھور االعدادیة  بنات 1995/07/01 عاطف عباس دمحم سلیمان 526767 كفـءكفـء1222009/03/02 أخصائى اجتماعى أول

بورسعید الثانویة بنات 2010/07/01 اشجان عبده احمد الباسطي 2120623 كفـءكفـء1232011/07/25 أخصائى اجتماعى

قاسم أمین االبتدائیة 2010/07/01 أمل عالم ابراھیم الفولى 1596695 كفـءكفـء1242011/07/25 أخصائى اجتماعى

تنیس االبتدائیة 2010/07/01 أمیرة عادل السید غراب 2122105 كفـءكفـء1252011/07/25 أخصائى اجتماعى

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2010/07/01 حكمت السید العربى صادق ابراھیم 530758 كفـءكفـء1262011/07/25 أخصائى اجتماعى

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2010/07/01 حنان حمدي دمحم نوار 2106507 كفـءكفـء1272011/07/25 أخصائى اجتماعى

الخنساء األبتدائیة 2011/07/01 رباب عابدین مصطفى موسى 1614403 كفـءكفـء1282011/07/25 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 2010/07/01 زینب مسعد السید حجازي 2120625 كفـءكفـء1292011/07/25 أخصائى اجتماعى

التحریر الثانویة الصناعیة بنات 2010/07/01 سمیرة عبادى حافظ دمحم 1566656 كفـءكفـء1302011/07/25 أخصائى اجتماعى

الزھور االعدادیة  بنات 2007/02/04 عبیر دمحم متولى قطب 2117781 كفـءكفـء1312011/07/25 أخصائى اجتماعى

بور سعید الثانویة الصناعیة بنات 2010/03/01 عزه ابراھیم عبدالسالم عطیة 2010157 كفـءكفـء1322011/07/25 أخصائى اجتماعى

االمل االعدادیة المھنیة للصم وضعاف السمع 2010/07/01 فاطمة عابدین مصطفى موسى 541102 كفـءكفـء1332011/07/25 أخصائى اجتماعى

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/07/01 كریمة سلیمان مرسى عبدالناصر 1545092 كفـءكفـء1342011/07/25 أخصائى اجتماعى

رفیده االنصاریة الثانویة بنات 2010/03/01 مایسة حسن دمحم حسن 2122112 كفـءكفـء1352011/07/25 أخصائى اجتماعى

المناخ االبتدائیة 2010/07/01 مدیحة ابراھیم احمد المیاح 1635916 كفـءكفـء1362011/07/25 أخصائى اجتماعى
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر الثانویة الصناعیة بنات 2010/07/01 منال ابو المعاطي شلبي السید 2009600 كفـءكفـء1372011/07/25 أخصائى اجتماعى

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/07/01 منى دمحم طاھر غربیھ 2134582 كفـءكفـء1382011/07/25 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2010/07/01 نھلة حسن عطیھ نجم 1546062 كفـءكفـء1392011/07/25 أخصائى اجتماعى

الزھور الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 ھانم دمحم رضا فھیم غبن 536447 كفـءكفـء1402011/07/25 أخصائى اجتماعى

ناصر االعدادیة بنات 2010/07/01 ھدى مختار عبدهللا دمحم 2104092 كفـءكفـء1412011/07/25 أخصائى اجتماعى

الشھید نبیل منصور االبتدائیة 2011/07/01 یوسف السید السید حزین 1612939 كفـءكفـء1422011/07/25 أخصائى اجتماعى

رفیده االنصاریة الثانویة بنات 1981/11/10 ابراھیم الداودى ابراھیم رضوان 525132 كفـءكفـء1432009/10/20 معلم خبیر

یعمل بالدیوان 1990/09/01 اشرف موسى خیر عبدالمالك شنودة 532992 كفـءكفـء1442012/07/25 دكتوراهمعلم خبیر

بورسعید  الثانویة رسمى لغات 1987/10/29 دمحم السید عبده العوادلي 1641837 كفـءكفـء1452012/07/25 ماجیستیرمعلم خبیر

1982/11/01 اكتوبر الثانویة٦ وفاء زكریا دمحم الدسوقى 525885 كفـءكفـء1462009/10/20 معلم خبیر

یعمل بالدیوان 1995/09/01 احمد ابراھیم ابراھیم عید 537843 كفـءكفـء1472012/05/14 دكتوراهمعلم أول أ

العبور األعدادیة بنین 1987/12/01 السید دمحم عبدالحافظ أحمد 528038 كفـءكفـء1482009/03/02 معلم أول أ

القناة الثانویة بنین 1988/09/01 السید دمحم دمحم العساس 529946 كفـءكفـء1492009/11/09 معلم أول أ

االمل الثانویة للصم وضعاف السمع 1993/09/01 امانى محمود صدیق احمد عبد الرحیم 536070 كفـءكفـء1502009/10/20 معلم أول أ

بور سعید الثانویةالصناعیة المیكانیكیة للبنین 1995/03/12 امل السید السید احمد 530936 كفـءكفـء1512009/10/20 معلم أول أ

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 1995/09/01 جیھان رجب عطا هللا دمحم 537717 كفـءكفـء1522012/07/25 ماجیستیرمعلم أول أ

عبد الرحمن شكرى الثانویة بنین 1997/09/29 خالد یوسف عبد القوى زید 1695709 كفـءكفـء1532012/07/25 ماجیستیرمعلم أول أ
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الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

الشھید نبیل منصور االبتدائیة 1977/11/01 سناء محمود دمحم بدوى 524447 كفـءكفـء1542009/10/20 معلم أول أ

بور سعید الثانویة التجاریة بنین 1986/12/01 عبده حسن جمعھ حماد 527294 كفـءكفـء1552009/10/02 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1993/12/01 دمحم انور دمحم عبد العال 536165 كفـءفوق المتوسط1562009/10/20 معلم أول أ

الشھید احمد سامى الثانویھ بنین 1992/12/03 معتز دمحم السید حواتر 535400 كفـءكفـء1572009/10/20 معلم أول أ

الزھور االعدادیة بنین 1997/02/26 احمد نصر احمد عبد الحى 538517 كفـءكفـء1582009/10/20 معلم أول

الزھور االعدادیة  بنات 2004/07/01 امل مصطفى دمحم شومان 1701251 كفـءكفـء1592012/05/14 ماجیستیرمعلم أول

بور سعید االبتدائیة 1992/10/27 ایمان حسن عبد العزیز محمود 537235 كفـءكفـء1602009/03/02 معلم أول

المروة االعدادیة بنات 2003/07/01 ایمان طلعت عطیة النحاس 540998 كفـءكفـء1612012/05/14 ماجیستیرمعلم أول

بور سعید الثانویة الصناعیة بنات 1987/07/13 دولت اسماعیل اسماعیل السحراوى 2005827 كفـءكفـء1622009/10/20 معلم أول

الزھور االعدادیة  بنات 2003/07/01 رانیا حامد حامد المحروقي 541794 كفـءكفـء1632012/05/14 ماجیستیرمعلم أول

العاشر من رمضان االعدادیة بنین 1994/09/01 سحر فراج على السمان 2119007 كفـءكفـء1642009/10/20 معلم أول

حامد االلفى االبتدائیة 2001/07/01 شیماء السید السعید فلیة 541035 كفـءكفـء1652012/02/26 ماجیستیرمعلم أول

الفاتح االبتدائیة 1994/12/15 عبیر دمحم دمحم شاكر 537970 فوق المتوسطفوق المتوسط1662009/10/20 معلم أول

بور سعید الثانویة المعماریة بنین 1992/11/19 مجدى جابر جمعھ دمحم 535837 كفـءكفـء1672009/03/02 معلم أول

المروة االعدادیة بنات 1999/07/27 دمحم محمود دمحم دویب 539150 كفـءكفـء1682009/03/02 معلم أول

تنیس االبتدائیة 1992/09/01 دمحم محمود واصل ابراھیم شرف 536581 كفـءكفـء1692009/03/02 معلم أول

الشھید نبیل منصور االبتدائیة 1995/04/02 محمود خلیل دمحم امام 531866 كفـءكفـء1702009/10/20 معلم أول
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المؤھل 
األعلي

الشھید یاسر ممدوح دمحم احمد الشربینى االبتدائیھ 1986/09/16 مھا رمزي محمود نصر 532250 كفـءكفـء1712009/10/20 معلم أول

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2002/06/01 نانسى دمحم سامى متولى طاووس 541030 كفـءكفـء1722012/02/26 ماجیستیرمعلم أول

بور سعید الثانویة الصناعیة بنات 1991/10/12 نجوي حسن یوسف سالم 526870 كفـءكفـء1732009/10/20 معلم أول

المھندس على سلیمان ریاض اطفال 2010/07/01 إباء حسین یوسف احمد 2122067 كفـءكفـء1742011/07/25 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/03/01 ابتسام عبده سلیمان عبد الرحیم 539971 كفـءكفـء1752011/03/01 معلم

الناصراالبتدائیة الرسمیھ للغات 2005/10/01 ابراھیم كمال حسن الزمیتى 541550 كفـءكفـء1762011/03/13 معلم

بورسعید الثانویة بنات 2010/03/01 آثار السید یوسف الحكیم 1606057 كفـءكفـء1772011/03/02 معلم

بور سعید الثانویة الزخرفیةالعسكریة 2011/07/01 إحسان جمال عزت مصطفى 2123872 كفـءكفـء1782011/07/25 معلم

شھداء بورسعیداالعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 أحمد الدسوقى ابراھیم الدسوقى الشامى 2123451 كفـءكفـء1792011/07/25 معلم

الناصراالبتدائیة 2011/03/01 احمد السید العربي الخیاط 1546043 كفـءكفـء1802011/03/31 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2005/10/01 أحمد السید دمحم الجندى 542139 كفـءكفـء1812011/03/01 معلم

العبور األعدادیة بنین 2007/10/02 أحمد حسین محمود عزام 1563612 كفـءكفـء1822011/07/25 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2011/03/01 احمد خالد جابر عباس 540200 فوق المتوسطكفـء1832011/03/02 معلم

بور سعید االعدادیة بنات 2011/03/01 احمد زكریا دمحم یوسف 542045 كفـءكفـء1842011/03/01 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2007/10/04 احمد سید دمحم حسن درویش 541158 كفـءكفـء1852011/03/02 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/03/01 أحمد عبد الباري حسین قناوي 540495 كفـءكفـء1862011/03/01 معلم

الغرفة التجاریة االبتدائیة 2009/03/01 احمد عبده عبده حمام 2224005 كفـءكفـء1872011/07/25 معلم
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المؤھل 
األعلي

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 احمد فاروق سعد االنصارى 542154 كفـءكفـء1882011/07/25 معلم

الزھور الصناعیة بنات 2011/07/01 احمد دمحم سالم السید عبده 2153644 كفـءكفـء1892011/07/25 معلم

الشھید أحمد حمدى االبتدائیة 2011/07/01 أحمد دمحم عبد السالم دمحم مسلم 2117694 كفـءكفـء1902011/07/25 معلم

بور سعید  االبتدائیة رسمى لغات 2011/07/01 احمد دمحم كامل مجاھد 2123655 كفـءكفـء1912011/07/25 معلم

رفاعة الطھطاوى األبتدائیة 2011/07/01 احمد دمحم دمحم ابو حسین 542020 كفـءكفـء1922011/07/25 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة المشنركة 2005/10/01 أحمد مسعد بدیر أبو السعود 2090081 كفـءكفـء1932011/03/02 معلم

الشھید حسین حافظ سعید دمحم عبدالمنعم 2011/07/01 احمد مشھور فریح شبانھ 542084 كفـءكفـء1942011/07/25 معلم

المسجد األقصى االبتدائیة 2011/07/01 اسراء رأفت دمحم الخضرجى 2053926 كفـءكفـء1952011/07/25 معلم

تنیس ریاض اطفال 2011/07/01 اسراء دمحم خلیل صقر 2122220 كفـءكفـء1962011/07/25 معلم

السیدة زینب اإلعدادیة بنات 2010/01/12 إسالم رمزى  عبد الوھاب صالح 2109402 كفـءكفـء1972011/03/10 معلم

اسا مھ بن زید ریاض اطفال الرسمھ للغات 2011/07/01 اسماء احمد دمحم على ھریدى 2168778 كفـءكفـء1982011/07/25 معلم

صالح الدین الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 اسماء السعید دمحم العش 2129644 كفـءكفـء1992011/07/25 معلم

الشھید نبیل منصور االبتدائیة 2011/07/01 أسماء جالل ابراھیم الجعبرى 1547588 كفـءكفـء2002011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء عبده عبده البغدادى 542153 كفـءكفـء2012011/07/25 معلم

عمر بن عبد العزیز ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء فوزي عبد هللا عبد الغني 2106379 كفـءكفـء2022011/07/25 معلم

تنیس ریاض اطفال 2011/07/01 اسماء دمحم عبده شلبي 2121416 كفـءكفـء2032011/07/25 معلم

الشھید دمحم جمال الدین السفطى ریاض اطفال رسمى 
لغات

2010/07/01 أسماء دمحم دمحم الشناوي 540698 كفـءكفـء2042011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الزھراء اإلبتدائیة رسمى لغات 2010/03/01 اسماء دمحم دمحم بصلة 541806 كفـءكفـء2052011/03/01 معلم

بنك بور سعید الوطنى 2010/07/01 اسماء دمحم محمود االسكندراني 1608587 كفـءكفـء2062011/07/25 معلم

بورسعید الثانویة بنات 2010/07/01 أسماء محمود مصطفى حزین 2134551 كفـءكفـء2072011/07/25 معلم

تنیس ریاض اطفال 2011/07/01 أسماء مصطفى عوض علي حسن 542203 كفـءكفـء2082011/07/25 معلم

الزھراء ریاض اطفال رسمى لغات 2010/07/01 أسماء یحیى محمود خمیس 2139510 كفـءكفـء2092011/07/25 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/07/01 اشرف السید دمحم عبد الرحمن البدري 2121038 كفـءكفـء2102011/07/25 معلم

حامد االلفى االبتدائیة 2010/03/01 اكرام عبد المنعم دمحم محمود 1546051 كفـءكفـء2112011/03/01 معلم

الزھور الصناعیة بنات 2011/07/01 السید دمحم حسن محفوظ 541260 كفـءكفـء2122011/07/25 معلم

المروة االعدادیة بنات 2010/07/01 السیدة حامد دمحم علي 538998 كفـءكفـء2132011/07/25 معلم

قاسم أمین ریاض اطفال 2010/07/01 الشیماء دمحم احمد ابراھیم جمعة 1596455 كفـءكفـء2142011/07/25 معلم

اسماء بنت أبى بكر االبتدائیة 2010/03/01 الشیماء دمحم احمد قوطھ 541837 كفـءكفـء2152011/03/01 معلم

بنك بور سعید الوطنى االبتدائیة 2010/07/01 إلھام دمحم كامل أحمد حجازى 2130184 كفـءكفـء2162011/07/25 معلم

المسجد األقصى االبتدائیة 2010/03/01 أم ھاشم حسن ابراھیم أحمد 539747 كفـءكفـء2172011/03/01 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2010/03/01 أمال أحمد الرفاعى  مسعد 2123571 كفـءكفـء2182011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/07/01 أمانى عبود عبد هللا عبد الھادى 2124205 كفـءكفـء2192011/07/25 معلم

الناصراالبتدائیة 2009/08/24 أمانى متولي عبده مندور 541814 كفـءكفـء2202011/03/01 معلم

القناة االعدادیة بنات 2010/07/01 امانى محمود حسن على 1550100 كفـءكفـء2212011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/03/01 اماني صالح الدین دمحم علي 2120631 كفـءكفـء2222011/03/01 معلم

العبور األعدادیة بنین 2011/07/01 اماني محمود السید دمحم 2130566 كفـءكفـء2232011/07/25 معلم

مصطفى كامل ریاض اطفال 2010/07/01 امل السید دمحم البغدادى 1551062 كفـءكفـء2242011/07/25 معلم

بور سعید  االبتدائیة رسمى لغات 2010/07/01 أمل سالمة خلیل رضوان 534065 كفـءكفـء2252011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان ریاض اطفال 2010/07/01 امل یحیى درویش مصطفى 541841 كفـءكفـء2262011/07/25 معلم

الزھراء ریاض اطفال رسمى لغات 2011/07/01 أمنیة احمد دمحم دمحم منسى 2138559 كفـءكفـء2272011/07/25 معلم

قاسم أمین ریاض اطفال 2010/07/01 أمنیة احمد محمود طلب موسى 1596472 كفـءكفـء2282011/07/25 معلم

بورسعید ریاض اطفال رسمى لغات 2010/07/01 أمنیة كامل دمحم أحمد 2123790 كفـءكفـء2292011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2007/10/04 امیرة ابراھیم عبده حسن 2115613 كفـءكفـء2302011/03/13 معلم

الزھور الصناعیة بنات 2011/07/01 أمیرة أحمد دمحم  عبد القادر 2153659 كفـءكفـء2312011/07/25 معلم

بورسعید ریاض اطفال رسمى لغات 2010/07/01 أمیرة حسین دمحم حسین 2139065 كفـءكفـء2322011/07/25 معلم

العبور األعدادیة بنین 2010/07/01 أمیرة حمدي السید المكاوي 2124014 كفـءكفـء2332011/07/25 معلم

القناة االعدادیة بنات 2010/07/01 امیرة محسن متولي البربري 2123556 كفـءكفـء2342011/07/25 معلم

المسجد األقصى ریاض اطفال 2010/07/01 امیرة دمحم یوسف قرشى 2127862 كفـءكفـء2352011/07/25 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2010/03/01 إنجى التابعى التابعى أبو عبده 1703486 كفـءكفـء2362011/03/13 معلم

المھندس على سلیمان ریاض اطفال 2010/07/01 انجى السید العربى حسن زیاده 541549 كفـءكفـء2372011/07/25 معلم

العبور األعدادیة بنین 2011/03/01 انجى یاقوت دمحم حجازى 1550117 كفـءكفـء2382011/03/31 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

ناصر االعدادیة بنات 2010/07/01 انجي فوزي حسین حسین عوني 2129443 كفـءكفـء2392011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2010/07/01 آیات السید دمحم الكرداوى 2123893 كفـءكفـء2402011/07/25 معلم

االمین االبتدائیة 2010/03/01 آیات دمحم منصور فیاض 2089860 كفـءكفـء2412011/03/31 معلم

رفیده االنصاریة الثانویة بنات 2010/07/01 آیات محمود عبد الحمید  أحمد بحر 2122115 كفـءكفـء2422011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2011/07/01 آیة دمحم دمحم عبد الفتاح شمخ 2122062 كفـءكفـء2432011/07/25 معلم

بورسعید ریاض اطفال رسمى لغات 2010/07/01 إیرینى یوسف جاب هللا سریان 2123524 كفـءكفـء2442011/07/25 معلم

قاسم أمین االبتدائیة 2010/03/01 إیمان إبراھیم حسن شعنون 2072635 كفـءكفـء2452011/03/13 معلم

صفیھ زغلول االعدادیة للبنات 2010/07/01 إیمان أحمد أحمد طھ سلیم 1730203 كفـءكفـء2462011/07/25 معلم

مكة المكرمة االبتدائیة 2010/03/01 ایمان السید یوسف الدسوقى 539637 كفـءكفـء2472011/03/01 معلم

قاسم أمین االبتدائیة 2011/07/01 ایمان العربى عبده على 2123409 كفـءكفـء2482011/07/25 معلم

لشھید یاسر ممدوح دمحم احمد الشربینى ریاض اطفال 
رسمى لغات

2010/07/01 إیمان أمین دمحم لبلب 541923 كفـءكفـء2492011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2010/03/01 ایمان جمال زكى صبح 541691 كفـءكفـء2502011/03/01 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2010/07/01 ایمان جمعھ دمحم لطفي 2136718 كفـءكفـء2512011/07/25 معلم

الشھید نبیل منصور االبتدائیة 2010/07/01 ایمان حسین غریب حسین 1612906 كفـءكفـء2522011/07/25 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2011/03/01 ایمان رفعت دمحمین شتیوي 542210 كفـءكفـء2532011/03/01 معلم

االسالمیة االعدادیة بنات 2010/07/01 إیمان سمیر السید  شادوفة 2124020 كفـءكفـء2542011/07/25 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2010/03/01 ایمان على دمحم مبروك 540968 كفـءكفـء2552011/03/01 معلم
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسامھ بن زید للتعلیم المجتمعي 2011/07/01 ایمان دمحم احمد عبد الشافي 2133961 كفـءكفـء2562011/07/25 معلم

الزھراء اإلبتدائیة رسمى لغات 2011/07/01 إیمان دمحم دمحم احمد عبد العال 2009879 كفـءكفـء2572011/07/25 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/03/01 ایمان محمود عبد الجلیل على 541892 كفـءكفـء2582011/03/01 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/03/01 ایمان محمود دمحمعلى المصرى 1544348 كفـءكفـء2592011/03/01 معلم

الزھراء ریاض اطفال رسمى لغات 2011/07/01 إیمان محمود یوسف على 2138618 كفـءكفـء2602011/07/25 معلم

اسامھ بن زید للتعلیم المجتمعي 2010/07/01 ایمان نصر الدین دمحم دمحم عبد هللا 2406436 كفـءكفـء2612011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2010/07/01 ایمان نعمان نعمان عید 540385 كفـءكفـء2622011/07/25 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/03/01 إیمان یوسف یوسف عزت 2071232 كفـءكفـء2632011/03/13 معلم

الشھید احمد سامى الثانویھ بنین 2007/11/11 أیمن دمحم عبد العظیم عمر 2130043 كفـءكفـء2642011/03/31 معلم

رفیده االنصاریة الثانویة بنات 2010/07/01 إیناس أنیس السید شعبان 541620 كفـءكفـء2652011/07/25 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2010/03/01 ایناس عوض السعید عوض 2122073 كفـءكفـء2662011/03/02 معلم

احمد عرابى االبتدائیة المشنركة 2011/03/01 إیھاب عثمان السعید عثمان 542120 كفـءكفـء2672011/03/01 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2011/03/01 بسمة احمد احمد غندر 542057 كفـءكفـء2682011/03/01 معلم

الجالء االبتدائیة 2010/07/01 بسمة غریب السید غریب العباسى 1621725 كفـءكفـء2692011/07/25 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/07/01 بسمة فرج محمود العدوى 2121986 كفـءكفـء2702011/07/25 معلم

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2010/03/01 بسمة دمحم رشاد السفورى 1569490 كفـءكفـء2712011/03/31 معلم

بنك بور سعید الوطنى االبتدائیة 2011/03/01 بسمة محمود  دمحم المصرى 2060864 كفـءكفـء2722011/03/02 معلم

-----------------------------------

7438of 504 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال بورسعیدبور سعید ::
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

2011/07/01 اكتوبر الثانویة٦ بسمھ دمحم السید دمحم  السالموني 2122015 كفـءكفـء2732011/07/25 معلم

االمین االبتدائیة 2006/10/01 بسمھ دمحم منصور فیاض 2089861 كفـءكفـء2742011/03/02 معلم

علم الدین الثانویة بنات 2010/03/01 بوسى عادل دمحم دمحم صبیح 2120619 كفـءكفـء2752011/07/25 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2005/10/01 تامر حسنى الدسوقى دمحم الدسوقى 541793 كفـءكفـء2762011/03/02 معلم

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2008/08/25 تامر غریب غریب العتر 541543 كفـءكفـء2772011/03/01 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/07/01 جلیلة مصطفى السید حمودة 540386 كفـءكفـء2782011/07/25 معلم

الناصراالبتدائیة الرسمیھ للغات 2009/04/24 جمالت عبد القادر حسن الفیومي 541745 كفـءكفـء2792011/03/01 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/07/01 جیرمین دمحم مجدي سادات مطر 2121134 كفـءكفـء2802011/07/25 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2007/08/04 جیھان شعبان منصور حسین 2071235 كفـءكفـء2812011/03/02 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2010/01/17 حسام حسنى حسین الغنام 541651 كفـءكفـء2822011/03/01 معلم

الجالء االبتدائیة 2010/05/12 حسام دمحم حسن الخولي 2130637 كفـءكفـء2832011/07/25 معلم

المسجد األقصى االبتدائیة 2010/03/01 حسناء عبده النجدي الجوادي 541646 كفـءكفـء2842011/03/02 معلم

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2011/03/01 حسین دمحم دمحم احمد طھ 541829 كفـءكفـء2852011/03/01 معلم

لشھید یاسر ممدوح دمحم احمد الشربینى ریاض اطفال 
رسمى لغات

2011/07/01 حنان  دمحم  عبده السید 2136838 كفـءكفـء2862011/07/25 معلم

الجرابعة االعدادیة المشتركة 2011/07/01 حنان ابراھیم عبد الباسط علیوه 540496 كفـءكفـء2872011/07/25 معلم

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2010/03/01 حنان احمد عیسى دمحم 1575696 كفـءكفـء2882011/03/01 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/07/01 حنان حسن دمحم زھران 1606436 كفـءكفـء2892011/07/25 معلم
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النصر اإلعدادیة بنین 2010/03/01 حنان صالح الدین احمد عبد الدایم 2116021 كفـءكفـء2902011/03/01 معلم

بورسعید  الثانویة رسمى لغات 2010/07/01 حنان عوض حسن المناخلى 2102642 كفـءكفـء2912011/07/25 معلم

الزھراء اإلبتدائیة رسمى لغات 2010/03/01 حنان مصطفى مصطفى مصطفى 2010358 كفـءكفـء2922011/03/31 معلم

الزھراء اإلبتدائیة رسمى لغات 2011/03/01 خالد عاطف محمود حسین تمام 2010860 كفـءكفـء2932011/03/02 معلم

رفاعة الطھطاوى األبتدائیة 2011/03/01 خالد دمحم عبدالرؤف خلیل 2088389 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

الغرفة التجاریة االبتدائیة 2011/03/01 خالد دمحم فتحى عزت صادق 542071 كفـءكفـء2952011/03/31 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/03/01 خدیجة مختار دمحم الدسوقى 542060 كفـءكفـء2962011/03/01 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2010/07/01 دالیا  السید  دمحم  المغربي 2136816 كفـءكفـء2972011/07/25 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة المشنركة 2010/03/01 دالیا أحمد على دمحم شلبى 541965 كفـءكفـء2982011/03/02 معلم

القناة االعدادیة بنات 2010/07/01 دالیا حافظ عبده حجاج 2120286 كفـءكفـء2992011/07/25 معلم

اسماء بنت أبى بكر االبتدائیة 2010/07/01 دالیا فاروق عبد الرحمن عنانى 2132561 كفـءكفـء3002011/07/25 معلم

جمال عبدالناصرالثانویة الصناعیةبنین 2011/07/01 دالیا فؤاد  شاكر ایوب 2120995 كفـءكفـء3012011/07/25 معلم

صالح الدین الجدیدة االبتدائیة 2010/03/01 دالیا دمحم نھاد دمحم متولي 1702409 كفـءكفـء3022011/03/01 معلم

الملك فیصل بنات 2006/01/05 دالیا محمود احمد ابراھیم الجمال 540518 كفـءكفـء3032011/07/25 معلم

2010/07/01 اكتوبر الثانویة٦ دالیا محمود دمحم سالم 2131013 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

الزھراء ریاض اطفال رسمى لغات 2011/07/01 دعاء ابوحالوة  عابدین على 2138623 كفـءكفـء3052011/07/25 معلم

الشھید حسین حافظ سعید دمحم عبدالمنعم 2010/07/01 دعاء احمد البدوى الشحات 2126230 كفـءكفـء3062011/07/25 معلم
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رفیده االنصاریة الثانویة بنات 2010/07/01 دعاء احمد السید غربیة 2121067 كفـءكفـء3072011/03/02 معلم

علم الدین الثانویة بنات 2010/03/01 دعاء احمد عباس دمحم 542070 كفـءكفـء3082011/03/13 معلم

الزھور الصناعیة بنات 2011/07/01 دعاء امین  عبد العزیز دمحم 2137330 كفـءكفـء3092011/07/25 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2010/07/01 دعاء رزق امین دمحم 2009871 كفـءكفـء3102011/07/25 معلم

الجالء االبتدائیة 2010/03/01 دعاء محمود دمحم السعید دمحم الھندى 2134616 كفـءكفـء3112011/03/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/03/01 دعاء محمود مصطفى دمحم 2123895 كفـءكفـء3122011/03/31 معلم

الزھور االعدادیة  بنات 2009/10/04 دعاء منیر محمود الضوینى 1730557 كفـءكفـء3132011/03/10 معلم

قاسم أمین االبتدائیة 2011/07/01 دینا أحمد عبده اللبان 1596723 كفـءكفـء3142011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2010/03/01 دینا أحمد مسعد مصباح 541929 كفـءكفـء3152011/03/02 معلم

تنیس االبتدائیة 2011/07/01 دینا السعید دمحم العربى 2125245 كفـءكفـء3162011/07/25 معلم

بورسعید  االعدادیة رسمىى لغات 2011/07/01 دینا السید احمد صیام 2123659 كفـءكفـء3172011/07/25 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیھ رسمى لغات 2010/07/01 دینا عثمان دمحم عثمان 2139936 كفـءكفـء3182011/07/25 معلم

سعد زغلول االعدادیة بنین 2010/07/01 دینا على دمحم على ابوالنصر 2126449 كفـءكفـء3192011/07/25 معلم

أحمد عرابى الثانویة التجاریة للبنات 2010/07/01 دینا دمحم بكر حسن دمحم 2122097 كفـءكفـء3202011/07/25 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 راندا أحمد حنیدق دمحم بدوى 2123679 كفـءكفـء3212011/03/31 معلم

ابو بكر الصدیق  االعدادیة رسمى لغات 2010/07/01 راندا عبدهللا احمد عبد النعیم 541939 كفـءكفـء3222011/07/25 معلم

بور سعید الثانویة التجاریة بنین 2010/03/01 راندا عرفھ دمحم عبد العال حمید 2104277 كفـءكفـء3232011/07/25 معلم

-----------------------------------

7438of 507 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بور سعید الثانویةالصناعیة المیكانیكیة للبنین 2010/07/01 رانده  دمحم عبد المقصود الجزار 540900 كفـءكفـء3242011/07/25 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/03/01 رانیا السید السید كشك 539670 كفـءكفـء3252011/03/31 معلم

القناة االعدادیة بنات 2010/07/01 رانیا السید جمعة حجازي 541658 كفـءكفـء3262011/07/25 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2010/03/01 رانیا امین عوض ورد 541393 كفـءكفـء3272011/03/13 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2010/03/01 رانیا حسن احمد عبدالرحمن 2008807 كفـءكفـء3282011/03/02 معلم

السیدة زینب اإلعدادیة بنات 2010/07/01 رانیا حسني احمد ابراھیم 2135367 كفـءكفـء3292011/07/25 معلم

بور سعید  االبتدائیة رسمى لغات 2008/04/24 رانیا رشدى دمحم عباس مرسى 541128 كفـءكفـء3302011/03/13 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/03/01 رانیا رمضان حسن ابراھیم 2124049 كفـءكفـء3312011/03/01 معلم

الملك فیصل بنات 2011/03/01 رانیا سمیر سالم مبروك 2130118 كفـءكفـء3322011/03/13 معلم

اسا مھ بن زید االبتدائیھ الرسمیھ للغات 2010/03/01 رانیا سمیر عبده الفوال 539992 كفـءكفـء3332011/03/13 معلم

بور سعید الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 رانیا عابدین مصطفى موسى 2219247 كفـءكفـء3342011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض ریاض اطفال 2010/07/01 رانیا دمحم أبو المعاطى دمحم عبدالباقى 541488 كفـءكفـء3352011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان ریاض اطفال 2011/07/01 رانیا دمحم كمال الزھرى 542085 كفـءكفـء3362011/07/25 معلم

النور للمكفوفین وضعاف البصراالبتدائیة 2011/07/01 رانیا دمحم مختار ابراھیم 2113406 كفـءكفـء3372011/07/25 معلم

بور سعید الثانویةالصناعیة المیكانیكیة للبنین 2010/07/01 رانیا دمحمعبد الرؤف عبد الرحمن البربرى 2122075 كفـءكفـء3382011/07/25 معلم

التحریر الثانویة الصناعیة بنات 2010/07/01 رباب أحمد دمحم أبوزید الغبارى 2123805 كفـءكفـء3392011/07/25 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2010/03/01 رباب محمود دمحم المغربى 539013 كفـءكفـء3402011/03/01 معلم
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أشتوم الجمیل ریاض االطفال 2010/07/01 رحاب ابراھیم ابراھیم الشناوى 2135935 كفـءكفـء3412011/07/25 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2010/03/01 رحاب جمال أحمد بسیونى 2114276 كفـءكفـء3422011/03/01 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/03/01 رحاب زینھم شبانھ متولى 2072660 كفـءكفـء3432011/03/01 معلم

الفاتح االبتدائیة 2011/07/01 رحاب سعد السید السافورى 2125755 كفـءكفـء3442011/07/25 معلم

احمد .د(الثانویة الفنیة للتعلیم  والتدریب المزدوج 
)زویل 

2010/07/01 رحاب صالح عبده حامد 2124009 كفـءكفـء3452011/07/25 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2011/03/01 رحاب فوزى عبد هللا السید أحمد 1570131 كفـءكفـء3462011/03/13 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/03/01 رحاب دمحم  محمود محمود 2121378 كفـءكفـء3472011/02/14 معلم

أشتوم الجمیل ریاض االطفال 2011/07/01 رحاب دمحم السید عبد الرحمن 2123957 كفـءكفـء3482011/07/25 معلم

بور سعید االبتدائیة 2010/03/01 رحاب دمحم عبدالسالم احمد 2010847 كفـءكفـء3492011/03/01 معلم

الشھید دمحم جمال الدین السفطى االبتدائیة 2010/03/01 رشا ابراھیم یوسف عبد النافع 541610 كفـءكفـء3502011/03/01 معلم

الشھید دمحم جمال الدین السفطى االبتدائیة 2011/07/01 رشا ابوالنجا عیسى فودة 541117 كفـءكفـء3512011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2010/07/01 رشا السید ابراھیم الداوى 2125230 كفـءكفـء3522011/07/25 معلم

بورسعید الثانویة التجاریة بنات 2010/07/01 رشا السید بشیر عصر 2104863 كفـءكفـء3532011/07/25 معلم

الزھور الصناعیة بنات 2010/07/01 رشا السید على الشوبكى 541734 كفـءكفـء3542011/07/25 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة المشنركة 2011/07/01 رشا السید كمال عبد هللا منصور 2122095 كفـءكفـء3552011/07/25 معلم

مصطفى كامل ریاض اطفال 2010/07/01 رشا السید دمحم الحدیدي ریان 2010526 كفـءكفـء3562011/07/25 معلم

الزھراء اإلبتدائیة رسمى لغات 2010/07/01 رشا العربي دمحم حسن 2106369 كفـءكفـء3572011/03/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/03/01 رشا سعد سعد خلیل ابو حسین 1544354 كفـءكفـء3582011/03/01 معلم

بورسعید الثانویة بنات 2010/03/01 رشا عالء الدین لطفى الطرابیلى 1575704 كفـءكفـء3592011/03/01 معلم

الجالء االبتدائیة 2011/03/01 رشا كمال محمود حمدى ابراھیم 1553228 كفـءكفـء3602011/03/02 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2010/07/01 رشا دمحم إبراھیم إبراھیم 2114290 كفـءكفـء3612011/07/25 معلم

ابى عبیده بن الجراح ریاض اطفال 2011/07/01 رشا دمحم احمد رضوان 2124023 كفـءكفـء3622011/07/25 معلم

2011/07/01 اكتوبر الثانویة٦ رشا دمحم المرسى دمحم 2123404 كفـءكفـء3632011/07/25 معلم

رفیده االنصاریة الثانویة بنات 2010/07/01 رشا دمحم دمحم ابراھیم الخولى 2122117 كفـءكفـء3642011/07/25 معلم

ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2010/07/01 رشا محمود حامد قورة 538853 كفـءكفـء3652011/07/25 معلم

طارق بن زیاد الجدیدة ریاض اطفال 2011/07/01 رشا نعیم على على شھده 541773 كفـءكفـء3662011/07/25 معلم

الفاتح االبتدائیة 2010/03/01 رضا  دمحم احمد موسى عبد المنعم 2062554 كفـءكفـء3672011/03/01 معلم

الغرفة التجاریة االبتدائیة 2011/07/11 رھام احمد علي جمعة 2068178 كفـءكفـء3682011/07/13 معلم

2011/07/01 اكتوبر الثانویة٦ رودینا احمد دمحم عبد المنعم 541915 كفـءكفـء3692011/07/25 معلم

الزھور الصناعیة بنات 2011/07/01 رولى محمود متولي سلطان 2124075 فوق المتوسطكفـء3702011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2010/03/01 روین المغاورى أحمد الخضرى 541403 كفـءكفـء3712011/03/13 معلم

تنیس ریاض اطفال 2011/07/01 ریھام السید احمد الضویني 2122241 كفـءكفـء3722011/07/25 معلم

الشھید احمد حمدى ریاض اطفال رسمى لغات 2011/07/01 ریھام السید احمد غنیم 2123311 كفـءكفـء3732011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2010/03/01 ریھام عادل على شومان 542018 كفـءكفـء3742011/03/01 معلم
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التعیین
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المؤھل 
األعلي

دمحم السید سرحان االبتدائیة 2010/03/01 زوزو دمحم حسنین بدره 2072644 كفـءكفـء3752011/03/01 معلم

أشتوم الجمیل ریاض االطفال 2011/07/01 زینب ابراھیم دمحم مصطفى العباسى 1544328 كفـءكفـء3762011/07/25 معلم

بور سعید الثانویةالصناعیة المیكانیكیة للبنین 2010/07/01 زینب عبد المنعم   عوض جعفر 2122025 كفـءكفـء3772011/07/25 معلم

تنیس ریاض اطفال 2011/07/01 زینب علي عبد الرحمن مندور 2122214 كفـءكفـء3782011/07/25 معلم

الملك فیصل بنات 2011/07/01 زینب علي دمحم شراره 2124041 كفـءكفـء3792011/07/25 معلم

الزھراء ریاض اطفال رسمى لغات 2011/07/01 زینب مسلم دمحم محمود 2138628 كفـءكفـء3802011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2010/03/01 سارة عبد اللطیف صالح عبد الرسول 1814124 كفـءكفـء3812011/03/13 معلم

عثمان بن عفان ریاض اطفال 2010/07/01 سارة دمحم السید سرایا 542083 كفـءكفـء3822011/07/25 معلم

الغرفة التجاریة االبتدائیة 2011/07/01 سارة دمحم درویش فراج 2123572 كفـءكفـء3832011/07/25 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2010/03/01 سارة دمحم عبده الیمنى 2136727 كفـءكفـء3842011/07/25 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2010/03/01 سارة محمود شلبى محمود 541937 كفـءكفـء3852011/02/14 معلم

صالح الدین الجدیدة االبتدائیة 2011/07/01 سارة مصطفى زغلول حفني 2122017 كفـءكفـء3862011/07/25 معلم

الزھراء ریاض اطفال رسمى لغات 2010/07/01 سارة نبیل  التابعى المر 2139524 كفـءكفـء3872011/07/25 معلم

الفاتح االبتدائیة الرسمیھ للغات 2010/03/01 ساره احمد عباس صالح 542181 كفـءكفـء3882011/03/13 معلم

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2010/07/01 ساره أحمد فؤاد دمحم لطیف 2117657 كفـءكفـء3892011/07/25 معلم

دمحم السید سرحان االبتدائیة 2011/07/01 ساره جمال دمحم مصطفى 2144663 كفـءكفـء3902011/07/25 معلم

االمین االبتدائیة 2010/03/01 ساره عبد العزیز خلیفھ عبادي 542117 كفـءكفـء3912011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

الجالء االبتدائیة 2010/03/01 ساره محسن السید جابر مرسال 2134618 كفـءكفـء3922011/03/31 معلم

بور سعید  االبتدائیة رسمى لغات 2011/07/01 ساره موسى موسى دمحم موسى 2010825 كفـءكفـء3932011/07/25 معلم

رفیده االنصاریة الثانویة بنات 2010/03/01 سالى دمحم حسین أمین 2136784 كفـءكفـء3942011/07/25 معلم

دمحم السید سرحان االبتدائیة 2005/10/01 سامح عبدالمنعم عبدالحفیظ ثابت 1553007 كفـءكفـء3952011/03/02 معلم

الشھید أحمد حمدى االبتدائیة 2011/03/01 سامح نادر السید زین الدین 540693 كفـءكفـء3962011/03/31 معلم

الشھید أحمد عبده الدالى االعدادیھ بنین 2011/03/01 سامى دمحم فؤاد احمد االطروش 1546030 كفـءكفـء3972011/03/13 معلم

عبد الرحمن شكرى الثانویة بنین 2010/07/01 سعاد دمحم دمحم فتحي ابراھیم عبد الحمید 1702518 كفـءكفـء3982011/07/25 معلم

الشھید دمحم جمال الدین السفطى االبتدائیة 2010/07/01 سلمى السید العربى حسن عبد السید 2066066 كفـءكفـء3992011/07/25 معلم

تنیس ریاض اطفال 2011/07/01 سلمى السید علي ابو زید 2121421 كفـءكفـء4002011/07/25 معلم

المسجد األقصى االبتدائیة 2011/03/01 سلوى أحمد عبدالعال دمحم 2007628 كفـءكفـء4012011/03/01 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2010/03/01 سلوى نادر السید زین الدین 1608097 كفـءكفـء4022011/03/02 معلم

اسا مھ بن زید االبتدائیھ الرسمیھ للغات 2006/10/02 سماء ابراھیم دمحم الرفاعى 541767 كفـءكفـء4032011/07/25 معلم

الشھید نبیل منصورریاض اطفال 2010/07/01 سماح أحمد متبولى إبراھیم 2117777 كفـءكفـء4042011/07/25 معلم

الفاتح االبتدائیة 2010/07/01 سماح السید العربى السید عبد الرازق 1730538 كفـءكفـء4052011/07/25 معلم

المسجد  األقصى االعدادیة بنات 2010/07/01 سماح السید دمحم دمحم مرزوق 2053925 كفـءكفـء4062011/07/25 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2010/03/01 سماح رزق امین دمحم 540532 كفـءكفـء4072011/03/01 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2005/10/01 سماح عبد هللا دمحم عبد هللا 542062 كفـءكفـء4082011/03/02 معلم
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الزھور االبتدائیة المشنركة 2011/03/01 سماح دمحم جمال الدین حجاج 1544355 كفـءكفـء4092011/03/31 معلم

مصطفى كامل ریاض اطفال 2010/07/01 سماح دمحم فضل الزالط 542091 كفـءكفـء4102011/07/25 معلم

رفاعة الطھطاوى األبتدائیة 2010/03/01 سماح دمحم دمحم جادو 541843 كفـءكفـء4112011/03/02 معلم

عمر مكرم ریاض اطفال 2010/07/01 سمر أحمد السید یوسف 1547571 كفـءكفـء4122011/07/25 معلم

رفیده االنصاریة الثانویة بنات 2010/07/01 سمر حسن رشدي احمد علي البربري 2120621 كفـءكفـء4132011/07/25 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة المشنركة 2007/03/01 سمر رمضان احمد عبداللطیف 2009509 كفـءكفـء4142011/03/02 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/03/01 سمر وحید محمود شبانھ 1545083 كفـءكفـء4152011/03/01 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/07/01 سھا ابراھیم عبد الرحمن جدیانھ 541819 كفـءكفـء4162011/07/25 معلم

2010/07/01 اكتوبر الثانویة٦ سھام دمحم حسین صالح یحى 540152 كفـءكفـء4172011/07/25 معلم

الزھراء ریاض اطفال رسمى لغات 2010/07/01 سھیر دمحم دمحم رزق 2138604 كفـءكفـء4182011/07/25 معلم

الشھید المقدم االبتدائیة 2010/03/01 سھیر محمود مرسى دمحم عبد العال 539676 كفـءكفـء4192011/03/02 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2011/03/01 سھیلھ على أحمد الساعى 2115697 كفـءكفـء4202011/03/01 معلم

أشتوم الجمیل ریاض االطفال 2010/07/01 سوزان جالل دمحم عزب 534028 كفـءكفـء4212011/07/25 معلم

الزھور الصناعیة بنات 2011/07/01 شادى دمحم السعید عبد المعطى خضر 541570 كفـءكفـء4222011/07/25 معلم

التحریر الثانویة الصناعیة بنات 2011/07/01 شادى دمحمى عبد الحلیم حجاج 541689 كفـءكفـء4232011/07/25 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2011/07/01 شاھندا ابراھیم جاد غنیم 541992 كفـءكفـء4242011/07/25 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2011/07/01 شاھنده عادل احمد إبراھیم غنیم 2130317 كفـءكفـء4252011/07/25 معلم
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المؤھل 
األعلي

المھندس على سلیمان ریاض اطفال 2011/07/01 شروق سمیر السید المصري 2106523 كفـءكفـء4262011/07/25 معلم

علم الدین الثانویة بنات 2010/07/01 شرین شعبان السید العتمھ 2006273 كفـءكفـء4272011/07/25 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2010/03/01 شرین دمحم حسن الدالي 2010874 كفـءكفـء4282011/03/02 معلم

المسجد األقصى ریاض اطفال 2010/07/01 شریھان السید دمحم الشامى 542078 كفـءكفـء4292011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2010/07/01 شریھان حنفى ریاض اسماعیل 2137291 كفـءكفـء4302011/07/25 معلم

الشھید دمحم جمال الدین السفطى االبتدائیةالرسمیھ 
للغات

2010/03/01 شوزان فوزي نایل ابو العز 541097 كفـءكفـء4312011/03/01 معلم

الملك فیصل بنات 2010/07/01 شیریھان عادل احمد غنیم 2132591 كفـءكفـء4322011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2010/03/01 شیماء ابراھیم دمحم أبوعیسى 541095 كفـءكفـء4332011/03/13 معلم

المسجد األقصى ریاض اطفال 2011/07/01 شیماء ابراھیم مصطفي دمحم 541750 كفـءكفـء4342011/07/25 معلم

شھداء بورسعیداالبتدائیھ 2011/07/01 شیماء احمد احمد حوالة 2121567 كفـءكفـء4352011/07/25 معلم

حامد االلفى االبتدائیة 2011/07/01 شیماء احمد حامد عبد المجید 1545093 كفـءكفـء4362011/07/25 معلم

بورسعید الثانویة التجاریة بنات 2011/07/01 شیماء السید ابراھیم الدسوقى 541795 كفـءكفـء4372011/07/25 معلم

نبیل الوقاد ریاض اطفال 2010/07/01 شیماء السید علي حماد 542500 كفـءكفـء4382011/07/25 معلم

الشھید أحمد حمدى االبتدائیة 2010/03/01 شیماء السید عوض عبد العزیز 2123826 كفـءكفـء4392011/03/02 معلم

الشھید یاسر ممدوح دمحم احمد الشربینى االبتدائیھ 2010/07/01 شیماء السید دمحم عبدالرحیم 2135651 كفـءكفـء4402011/07/25 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/03/01 شیماء النمر دمحم احمد 541551 كفـءكفـء4412011/03/02 معلم

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2010/07/01 شیماء صبرى دمحم ابوالنجا 541900 كفـءكفـء4422011/07/25 معلم
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اسماء بنت أبى بكر االبتدائیة 2010/07/01 شیماء صالح دمحم الغبارى 2132555 كفـءكفـء4432011/07/25 معلم

المروة االعدادیة بنات 2008/10/02 شیماء عادل السید عطا فرحات 2010346 كفـءكفـء4442011/07/25 معلم

2010/07/01 اكتوبر الثانویة٦ شیماء عبد الفتاح طھ كسبر 541796 كفـءكفـء4452011/07/25 معلم

اسماء بنت أبى بكر االبتدائیة 2010/03/01 شیماء عبد المنعم الشحات السید صالح 2060867 كفـءكفـء4462011/03/13 معلم

بور سعید  االبتدائیة رسمى لغات 2010/03/01 شیماء فوزى السید ابراھیم 541178 كفـءكفـء4472011/03/13 معلم

أحمد عرابى الثانویة التجاریة للبنات 2010/07/01 شیماء فوزي دمحم حفني 2121136 كفـءكفـء4482011/07/25 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیھ رسمى لغات 2011/03/01 شیماء مجدى دمحم أبو زیادة 2123824 كفـءكفـء4492011/03/31 معلم

بورسعید  االعدادیة رسمىى لغات 2010/07/01 شیماء دمحم عبده سالم 541626 كفـءكفـء4502011/07/25 معلم

الفاتح االبتدائیة 2011/03/01 شیماء دمحم دمحم الملكى 541884 كفـءكفـء4512011/03/31 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/03/01 شیماء دمحم دمحم بدیر 2010836 كفـءكفـء4522011/03/31 معلم

أبو بكر الصدیق االبتدائیة رسمى لغات 2010/03/01 شیماء دمحم نجیب دمحم النجدى 1555606 كفـءكفـء4532011/03/01 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2011/03/01 شیماء مسعد عبد العال خلیل 2212704 كفـءكفـء4542011/03/13 معلم

الجالء االبتدائیة 2010/03/01 شیماء مسعد دمحم على حسونھ 541771 كفـءكفـء4552011/03/31 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2010/03/01 شیماء نعیم دمحم السید عوض 2114279 كفـءكفـء4562011/03/02 معلم

المروة االعدادیة بنات 2011/07/01 صابر ابو المعاطى دمحم ابو زید 540731 كفـءكفـء4572011/07/25 معلم

اسا مھ بن زید ریاض اطفال الرسمھ للغات 2010/07/01 صابرین حسن دمحم عبدهللا المصرى 1547575 كفـءكفـء4582011/07/25 معلم

المسجد األقصى االبتدائیة 2010/03/01 صبرین السید دمحم السید 2122070 كفـءكفـء4592011/03/31 معلم

-----------------------------------

7438of 515 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

عثمان بن عفان ریاض اطفال 2011/07/01 ضحى دمحم لطفى الوھیبى 2123806 كفـءكفـء4602011/07/25 معلم

الشھید أحمد عبده الدالى االعدادیھ بنین 2010/01/12 طارق اسماعیل احمد الطرابیلى 1816677 كفـءكفـء4612011/03/01 معلم

الشھید یاسر ممدوح دمحم احمد الشربینى االبتدائیھ 2011/03/01 عبد الفتاح عبد الفتاح عرفھ خلیل 539025 كفـءكفـء4622011/03/13 معلم

االمین االبتدائیة 2011/03/01 عبد الناصر دمحم جابر ھاشم 539454 كفـءكفـء4632011/03/13 معلم

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2010/03/01 عبیر السید احمد عطیھ 1546053 كفـءكفـء4642011/03/02 معلم

2010/07/01 اكتوبر الثانویة٦ عبیر الیمني عبد المنعم الجوھري 2107824 كفـءكفـء4652011/07/25 معلم

ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2010/03/01 عبیر حسن عبد الغني فاید 1529755 كفـءكفـء4662011/03/01 معلم

أبو بكر الصدیق ریاض اطفال رسمى لغات 2011/07/01 عبیر حمد هللا أبو الوفا دمحم 537671 كفـءكفـء4672011/07/25 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/07/01 عبیر صقر إبراھیم  ریان 2296781 كفـءكفـء4682011/07/25 معلم

بور سعید الثانویةالصناعیة المیكانیكیة للبنین 2010/03/01 عبیر عبد الرحمن ابراھیم  عاشور 2122068 كفـءكفـء4692011/07/25 معلم

الدیبة االبتدائیة 2011/03/01 عبیر محمود احمد الرودى 542089 كفـءكفـء4702011/03/13 معلم

قاسم أمین االبتدائیة 2010/07/01 عزة أحمد زكى عبده صبح 1596787 كفـءكفـء4712011/07/25 معلم

الریاضیة التجریبیة االعدادیة بنین 2011/07/01 عزه احمد حسین الطوبجى 541810 كفـءكفـء4722011/07/25 معلم

قاسم أمین االبتدائیة 2011/03/01 عصام حسن محمود غالى 2126891 كفـءكفـء4732011/03/13 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2011/07/01 عفاف نبیل دمحم أمین حسنین 541845 كفـءكفـء4742011/07/25 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2011/07/01 عال ابراھیم السید قندیل 541953 كفـءكفـء4752011/07/25 معلم

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2010/03/01 عال ابراھیم مسعد حجاج 542012 كفـءكفـء4762011/03/01 معلم
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المؤھل 
األعلي

صفیة زغلول االبتدائیة 2010/07/01 عال على عبده رمضان 2123439 كفـءكفـء4772011/07/25 معلم

نبیل الوقاد االبتدائیة 2011/07/01 عال علي علي كمالو 2134696 كفـءكفـء4782011/07/25 معلم

الشھید أحمد حمدى االبتدائیة 2011/03/01 على مسعد حامد علیوة 540851 كفـءكفـء4792011/03/02 معلم

النور للمكفوفین وضعاف البصراالبتدائیة 2011/07/01 عماد الدین دمحم عبد العزیز ابراھیم 2124173 كفـءكفـء4802011/07/25 معلم

عمر مكرم االبتدائیة 2011/07/01 عمرو  دمحم اسعد الموافى 2125265 كفـءكفـء4812011/07/25 معلم

الشھید أحمد عبده الدالى االعدادیھ بنین 2011/03/01 عمرو حسن محمود الموجي 2116418 كفـءفوق المتوسط4822011/03/01 معلم

عمر مكرم االبتدائیة 2011/07/01 عمرو على على طھ 541768 كفـءكفـء4832011/07/25 معلم

نبیل الوقاد االبتدائیة 2011/07/01 عمرو عماد عبد العزیز 1588980 كفـءكفـء4842011/07/25 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2011/03/01 عمرو دمحم دمحم  الصیاد 541761 كفـءكفـء4852011/02/14 معلم

الشھید یاسر ممدوح دمحم احمد الشربینى االبتدائیھ 2011/07/01 عمرو یوسف ابراھیم ابراھیم عبد الجواد 2135183 كفـءكفـء4862011/07/25 معلم

بورسعید ریاض اطفال رسمى لغات 2010/07/01 عواطف على دمحم على السید 542103 كفـءكفـء4872011/07/25 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2011/07/01 عوضھ علي علیم  ابراھیم المغربي رماده 2123985 كفـءكفـء4882011/07/25 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/07/01 غادة احمد فؤاد دمحم فوزى قطب 1551182 كفـءكفـء4892011/07/25 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/07/01 غادة السید دمحم غراب 2123764 كفـءكفـء4902011/07/25 معلم

العبور األعدادیة بنین 2007/10/04 غادة السید محمود العدل 1588958 كفـءكفـء4912011/03/02 معلم

الشھید دمحم جمال الدین السفطى االبتدائیة 2010/03/01 غادة خلیل دمحم شندى 540411 كفـءكفـء4922011/03/01 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/07/01 غادة سامي دمحم أمین 541811 كفـءكفـء4932011/07/25 معلم
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المؤھل 
األعلي

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2010/07/01 غادة سعدى عوض عبد المنعم 539399 كفـءكفـء4942011/07/25 معلم

احمد .د(الثانویة الفنیة للتعلیم  والتدریب المزدوج 
)زویل 

2011/07/01 غادة فوزى على دمحم عبده 1566112 كفـءكفـء4952011/07/25 معلم

جمال عبدالناصرالثانویة الصناعیةبنین 2011/07/01 فادیة عبد العزیز دمحم الباز 541754 كفـءكفـء4962011/07/25 معلم

قاسم أمین االبتدائیة 2011/07/01 فاطمة عبد العزیز عوض الطرابیلى 2121519 كفـءكفـء4972011/07/25 معلم

الشھید حسین حافظ سعید دمحم عبدالمنعم 2011/07/01 فاطمة دمحم ھریدى إبراھیم 2110281 كفـءكفـء4982011/07/25 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/07/01 فاطمة مصطفى دمحم الموافى 2139879 كفـءكفـء4992011/07/25 معلم

احمد عرابى االبتدائیة المشنركة 2010/07/01 فاطمھ أحمد حسن عمر الصیاد 2132522 كفـءكفـء5002011/07/25 معلم

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2011/11/01 فاطمھ عبد الفتاح المحمودى الشناوى 542119 كفـءكفـء5012011/07/25 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/03/01 فاطمھ على محمود عالم 541980 كفـءكفـء5022011/03/01 معلم

احمد عرابى االبتدائیة المشنركة 2010/03/01 فاطمھ دمحم احمد بدیر 541957 كفـءكفـء5032011/03/13 معلم

الشھید حسین حافظ سعید دمحم عبدالمنعم 2011/07/01 فاطمھ دمحم نجیب عبد الرحمن عبد العزیز 2121326 كفـءكفـء5042011/07/25 معلم

الزھور االعدادیة  بنات 2010/07/01 فایزة نجم الدین دمحم دمحم السید 2121000 كفـءكفـء5052011/07/25 معلم

بور سعید االعدادیة بنات 2010/07/01 فیفیان عادل جرجس مسیحھ 2070680 كفـءكفـء5062011/07/25 معلم

النوراالعدادیة للمكفوفین وضعاف البصر 2011/03/01 كریم أحمد مسعد ابراھیم مصباح 1550049 كفـءكفـء5072011/03/13 معلم

شھداء بورسعید الثانویھ المشتركھ 2010/07/01 كریم دمحم احمد الغریب 541709 كفـءكفـء5082011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2007/02/01 كریم دمحم طاھر احمد االلفى 541951 كفـءكفـء5092011/07/25 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة المشنركة 2011/07/01 كریم دمحم دمحم دمحم صالح 542214 كفـءكفـء5102011/07/25 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعد زغلول االعدادیة بنین 2011/07/01 كریم محمود دمحم الجباس 542184 كفـءكفـء5112011/07/25 معلم

احمد عرابى ریاض اطفال 2010/07/01 كریمة السید ابراھیم  عبد اللة 2123287 كفـءكفـء5122011/07/25 معلم

المروة االعدادیة بنات 2010/03/01 كریمھ فوزى حسین عبد اللطیف 2117565 كفـءكفـء5132011/07/25 معلم

البنك الوطنى المھنیة االعدادیة بنین 2004/07/01 لبني عبد العزیز احمد مصطفي 541074 كفـءكفـء5142009/10/20 معلم

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 لمیاء ابو الحمد تمام عطیة هللا 1588966 كفـءكفـء5152011/07/25 معلم

المسجد األقصى ریاض اطفال 2010/07/01 لمیاء صالح خالد أحمد 538831 كفـءكفـء5162011/07/25 معلم

أبو بكر الصدیق ریاض اطفال رسمى لغات 2010/07/01 لمیاء دمحم السید الحبال 540359 كفـءكفـء5172011/07/25 معلم

بور سعید االبتدائیة 2011/07/01 لیلى السید على عبد هللا 2125002 كفـءكفـء5182011/07/25 معلم

الزھور ریاض اطفال 2010/07/01 لیلى فتحي كامل ابو الرجال 2122268 كفـءكفـء5192011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2011/07/01 ماجد فاروق فیلبس حنا 1546675 كفـءكفـء5202011/07/25 معلم

بور سعید  االبتدائیة رسمى لغات 2005/10/01 دمحم ابراھیم رشاد علي 1612719 كفـءكفـء5212011/03/01 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2010/01/17 دمحم احمد احمد البسیوني 1586628 كفـءكفـء5222011/03/01 معلم

عثمان بن عفان األبتدائیة 2011/03/01 دمحم احمد عبد النور محمود 541569 كفـءكفـء5232011/03/02 معلم

العبور األعدادیة بنین 2003/07/01 دمحم السعید السعید رخا 542280 كفـءكفـء5242009/03/02 معلم

الشھید یاسر ممدوح دمحم احمد الشربینى االبتدائیھ 2008/10/01 دمحم السعید دمحم الصابر 2008860 كفـءكفـء5252011/03/02 معلم

مكة المكرمة االبتدائیة 2011/07/01 دمحم السید السید البنا 2138548 كفـءكفـء5262011/07/25 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2008/05/01 دمحم السید عبدهللا خالف 2071244 كفـءكفـء5272011/03/02 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزھراء اإلبتدائیة رسمى لغات 2010/03/01 دمحم السید دمحم ابراھیم جودة 541434 كفـءكفـء5282011/03/02 معلم

الجرابعة االعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم جالل الدین دمحم طھ 1816586 كفـءكفـء5292011/03/02 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2011/03/01 دمحم حامد على الزعترى 1569514 كفـءكفـء5302011/03/31 معلم

بور سعید  االبتدائیة رسمى لغات 2010/01/11 دمحم حسن حسن الشامى 541214 كفـءكفـء5312011/03/13 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/07/01 دمحم حسنى دمحم على حامد 542187 كفـءكفـء5322011/07/25 معلم

قاسم أمین االبتدائیة 2011/07/01 دمحم زكریا عبد الرحمن سلطان 1555618 كفـءكفـء5332011/07/25 معلم

الزھراء اإلبتدائیة رسمى لغات 2011/07/01 دمحم سعد محمود سعد 2050445 كفـءكفـء5342011/07/25 معلم

عبد الرحمن شكرى الثانویة بنین 2011/03/01 دمحم عبد العزیز أحمد عبد الرحیم 2121408 كفـءكفـء5352011/03/31 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم عثمان إبراھیم عوض 2126050 كفـءكفـء5362011/07/25 معلم

جمال عبدالناصرالثانویة الصناعیةبنین 2011/07/01 دمحم عزت السعید عبد الحمید 1595878 كفـءكفـء5372011/07/25 معلم

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 دمحم عطیة دمحم إبراھیم 541598 كفـءكفـء5382011/03/02 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم على ابراھیم شریف 541652 كفـءكفـء5392011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/03/01 دمحم على دمحم عبد العزیز السید 1807368 كفـءكفـء5402011/03/13 معلم

الزھراءاإلعدادیة رسمى لغات 2011/03/01 دمحم على مسعد زقزوق 1529753 كفـءكفـء5412011/03/01 معلم

العبور األعدادیة بنین 2005/10/01 دمحم فارس محمود مرسى عوض 1570095 كفـءكفـء5422011/03/13 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2011/07/01 دمحم فتحى حسن جبر 1545096 كفـءكفـء5432011/07/25 معلم

الشھید طیار رفعت البرعى الصناعیة 2011/07/01 دمحم دمحم عبد الحمید شاھین 541476 كفـءكفـء5442011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صفیة زغلول االبتدائیة 2011/03/01 دمحم دمحم عبدالحلیم أبوالمعاطى 1553042 كفـءكفـء5452011/03/02 معلم

الریاضیة التجریبیة االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم دمحم عطیھ عبد الرحمن 1701888 كفـءكفـء5462011/07/25 معلم

الزھراء اإلبتدائیة رسمى لغات 2006/10/01 دمحم دمحم محى الدین محمود أبو سمره 2130053 كفـءكفـء5472011/03/31 معلم

القناة االعدادیة بنات 2011/07/01 دمحم محمود دمحم عشري 2123657 كفـءكفـء5482011/07/25 معلم

الشھید دمحم جمال الدین السفطى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم نجاح دمحم علي 541846 كفـءكفـء5492011/07/25 معلم

الشھید أحمد عبده الدالى االعدادیھ بنین 2011/07/01 دمحم وجدى دمحم احمد 541470 كفـءكفـء5502011/07/25 معلم

نبیل الوقاد االبتدائیة 2011/03/01 محمود جمال عبد الناصر حامد القراعى 2121851 كفـءكفـء5512011/03/31 معلم

قاسم أمین االبتدائیة 2009/12/15 محمود حموده أحمد السید 2120094 كفـءكفـء5522011/02/14 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2011/03/01 محمود خلیل حامد المحروقى 2006218 فوق المتوسطكفـء5532011/03/01 معلم

دمحم السید سرحان االبتدائیة 2011/03/01 محمود دمحم دمحم عبدالحلیم 2010853 كفـءكفـء5542011/03/31 معلم

الزھراء اإلبتدائیة رسمى لغات 2010/01/12 مدحت عبد العزیز القیاس دمحم 2123302 كفـءكفـء5552011/03/02 معلم

احمد .د(الثانویة الفنیة للتعلیم  والتدریب المزدوج 
)زویل 

2010/07/01 مرام دمحم الرفاعى دمحم 2009874 كفـءكفـء5562011/07/25 معلم

أشتوم الجمیل ریاض االطفال 2010/07/01 مروة ابراھیم رشاد فرج 540955 كفـءكفـء5572011/07/25 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2011/03/01 مروة احمد صالح ابو جندى 2070615 كفـءكفـء5582011/03/02 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2010/03/01 مروة احمد دمحم احمد الفرارجى 540985 كفـءكفـء5592011/03/02 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/03/01 مروة رفاعي زیدان رفاعى رضوان 542081 كفـءكفـء5602011/03/31 معلم

الخنساء األبتدائیة 2010/03/01 مروة سمیر شوقي شطا 541842 كفـءكفـء5612011/03/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید نبیل منصور االبتدائیة 2011/07/01 مروة طة مصطفي النیلي 540639 كفـءكفـء5622011/07/25 معلم

المروة االعدادیة بنات 2011/07/01 مروة عبدهللا فؤاد عبدالعال 541961 كفـءكفـء5632011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2010/07/01 مروة عبده ابراھیم الحطاب 2123660 كفـءكفـء5642011/07/25 معلم

القناة االعدادیة بنات 2010/07/01 مروة فرحات محمود دمحم 541926 كفـءكفـء5652011/07/25 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2010/03/01 مروة متولى كامل الوكیل 1813346 كفـءكفـء5662011/03/31 معلم

النصر اإلعدادیة بنین 2010/07/01 مروة دمحم غریب ابو العال 542003 كفـءكفـء5672011/07/25 معلم

نبیل الوقاد ریاض اطفال 2009/03/01 مروه حسن حسن الھوارى 2123423 كفـءكفـء5682011/07/25 معلم

بورسعید الثانویة بنات 2010/07/01 مروه طھ عبده الطرابیلى 2121458 كفـءكفـء5692011/07/25 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2008/08/01 مروه عبده حسن عبده جعفر 2114278 كفـءكفـء5702011/03/02 معلم

احمد عرابى االبتدائیة المشنركة 2011/03/01 مروه دمحم السعید لبیب 2117809 كفـءكفـء5712011/03/02 معلم

عباس محمود العقاد االبتدائیة 2010/03/01 مروه دمحم السید الطماوى 2114274 كفـءكفـء5722011/03/01 معلم

تنیس ریاض اطفال 2011/07/01 مروه دمحم دمحم السخرى 2122103 كفـءكفـء5732011/07/25 معلم

الفاتح االبتدائیة الرسمیھ للغات 2010/03/01 مریم دمحم عبد الحمید جمعھ 1546048 كفـءكفـء5742011/03/13 معلم

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2011/03/01 مسعد مسعد دمحم السید 539004 كفـءكفـء5752011/03/02 معلم

قاسم أمین ریاض اطفال 2010/07/01 منال عبد المنعم دمحم ھاشم 1596820 كفـءكفـء5762011/07/25 معلم

الزھور االعدادیة  بنات 2010/07/01 منةهللا الشاذلي دمحم سالم 2009587 كفـءكفـء5772011/07/25 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/03/01 منى السید السید ابو العز 1544356 كفـءكفـء5782011/03/01 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االمین االبتدائیة 2010/03/01 منى السید زكریا السید وھبھ 540438 كفـءكفـء5792011/03/02 معلم

أحمد عرابى الثانویة التجاریة للبنات 2010/07/01 منى السید مصطفى بصلھ 2134596 كفـءكفـء5802011/07/25 معلم

الشھید أحمد حمدى االبتدائیة 2011/07/01 منى سید ابراھیم  دمحم 2123822 كفـءكفـء5812011/07/25 معلم

الناصراالبتدائیة 2010/07/01 منى شوقى عبدالمنعم عبدهللا 1561688 كفـءكفـء5822011/07/25 معلم

دمحم السید سرحان االبتدائیة 2010/07/01 منى عبده عبد الدایم البردان 2122189 كفـءكفـء5832011/07/25 معلم

بور سعید الثانویةالصناعیة المیكانیكیة للبنین 2010/07/01 منى عزت طھ الجمل 2122022 كفـءكفـء5842011/07/25 معلم

عثمان بن عفان األبتدائیة 2010/03/01 منى على دمحم عویلة 2006253 كفـءكفـء5852011/03/02 معلم

اشتوم الجمیل االبتدائیة 2011/07/01 منى علي دمحم خالد علي 2130128 كفـءكفـء5862011/07/25 معلم

بنك بور سعید الوطنى االبتدائیة 2010/03/01 منى عمر دمحم عمر الوالي 541669 كفـءكفـء5872011/03/31 معلم

صالح الدین الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 منى عید علي الحمامصي 2122014 كفـءكفـء5882011/07/25 معلم

الفاتح االبتدائیة الرسمیھ للغات 2006/10/04 منى فتحي حسن شتا 540531 كفـءكفـء5892011/03/02 معلم

قاسم أمین االبتدائیة 2010/03/01 منى فؤاد حسین دمحم 542135 كفـءكفـء5902011/03/02 معلم

تنیس االبتدائیة 2010/07/01 منى دمحم السید فویلة 541982 كفـءكفـء5912011/07/25 معلم

شھداء بورسعید الثانویھ المشتركھ 2010/07/01 منى دمحم المرسى  السید 2114304 كفـءكفـء5922011/06/27 معلم

الشھید نبیل منصور االبتدائیة 2010/07/01 منى دمحم محمود الھلوتى 1612917 كفـءكفـء5932011/07/25 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2010/03/01 مني أحمد دمحم عباس 541990 كفـءكفـء5942011/03/02 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2010/07/01 مني شاكر دمحم بدوي 541648 كفـءكفـء5952011/07/25 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

علم الدین الثانویة بنات 2010/07/01 مھا فوزي محمود ابو الدھب 2139313 كفـءكفـء5962011/07/25 معلم

صالح الدین الجدیدة االبتدائیة 2010/05/13 مھاب على دمحم السقا 2130643 كفـءكفـء5972011/07/25 معلم

بنك بور سعید الوطنى االبتدائیة 2011/03/01 مى أحمد یوسف أحمد صالح 542125 كفـءكفـء5982011/03/02 معلم

االمین ریاض اطفال الرسمیھ للغات 2011/07/01 مى دمحم ابراھیم الدسوقى مجاھد 1564184 كفـءكفـء5992011/07/25 معلم

المسجد األقصى االبتدائیة 2011/07/01 مى دمحم حسین سالم 2123879 كفـءكفـء6002011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان ریاض اطفال 2011/07/01 مي عاطف حافظ الخشت 2106527 كفـءكفـء6012011/07/25 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/03/01 میادة احمد یوسف ابراھیم 541713 كفـءكفـء6022011/03/02 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/03/01 میادة عادل دمحم الرازقي 542090 كفـءكفـء6032011/03/31 معلم

علم الدین الثانویة بنات 2010/07/01 میادة ماھر محمود دمحم حنفى 2122194 كفـءكفـء6042011/07/25 معلم

بور سعید  االبتدائیة رسمى لغات 2010/07/01 میادة دمحم ابوالعنین علي 2010532 كفـءكفـء6052011/07/25 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/07/01 میادة دمحم دمحم مسعد جالل 541865 كفـءكفـء6062011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2010/03/01 میادة یسرى السید أبوكیلة 541204 كفـءكفـء6072011/03/13 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیھ رسمى لغات 2010/03/01 میاده احمد عبد السالم الدالي 1546054 كفـءكفـء6082011/03/01 معلم

الخنساء األبتدائیة 2010/03/01 میاده السید زكریا السید 541850 كفـءكفـء6092011/03/31 معلم

الفاتح االبتدائیة 2008/02/14 میاده صالح عبد العال رزق هللا 2122086 كفـءكفـء6102011/03/02 معلم

الجالء ریاض االطفال 2010/07/01 میاده علي عبد القادر محمود الموصلي 2134668 كفـءكفـء6112011/07/25 معلم

القناة االعدادیة بنات 2011/07/01 میرا سعد ثابت عوض 2121199 كفـءكفـء6122011/07/25 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2010/03/01 نادیة دمحم منصور عید 540251 كفـءكفـء6132011/03/10 معلم

الزھراءاإلعدادیة رسمى لغات 2010/07/01 نانسى ابراھیم احمد عید 541993 كفـءكفـء6142011/07/25 معلم

عبد الرحمن شكرى الثانویة بنین 2010/07/01 ناھد طاھر مرزوق عبدالراضى 1566392 كفـءكفـء6152011/07/25 معلم

التجریبیة الریاضیة الثانویة بنات 2010/07/01 ناھد دمحم علي الكفافي 541808 كفـءكفـء6162011/07/25 معلم

عثمان بن عفان ریاض اطفال 2011/07/01 نجاة مرسى مرسى قاسم 1544330 كفـءكفـء6172011/07/25 معلم

سعد زغلول االعدادیة بنین 2010/07/01 نجاح عبد الشافى عبد الحلیم دمحم أحمد 2085658 كفـءكفـء6182011/07/25 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2011/07/01 نجالء الحسینى رشاد العشرى 1591013 كفـءكفـء6192011/07/25 معلم

رفیده االنصاریة الثانویة بنات 2010/03/01 نجالء السید السید عبده ھتیمي 542142 كفـءكفـء6202011/03/02 معلم

الشھداء االبتدائیة 2011/03/01 نجالء حسنى سعد مصطفى 2121340 كفـءكفـء6212011/02/14 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2009/10/04 نجالء رمضان عباس حسن أبوقمر 1545118 كفـءكفـء6222011/03/10 معلم

الخنساء ریاض االطفال 2010/07/01 نجالء محمود عبده عبده السید جمعھ 542268 كفـءكفـء6232011/07/25 معلم

الجالء االبتدائیة 2010/07/01 نجالء یحیى محمود عبد العزیز 1593089 كفـءكفـء6242011/07/25 معلم

بور سعید االبتدائیة 2011/03/01 نجوان دمحم دمحم الشناوى 2115704 كفـءكفـء6252011/03/01 معلم

الغرفة التجاریة االبتدائیة 2010/03/01 نجوى سالم رضوان سالم 2125947 كفـءكفـء6262011/03/02 معلم

2010/07/01 اكتوبر الثانویة٦ نرجس ھاشم السید ابراھیم ریان 2123970 كفـءكفـء6272011/07/25 معلم

أشتوم الجمیل ریاض االطفال 2010/07/01 نرمین عبده ابراھیم االیرانى 540704 كفـءكفـء6282011/07/25 معلم

تنیس االبتدائیة 2010/03/01 نرمین محمود الحسینى یوسف 2120088 كفـءكفـء6292011/03/13 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نبیل الوقاد االبتدائیة 2011/07/01 نرمین محمود خلیل السید 542055 كفـءكفـء6302011/07/25 معلم

المناخ االبتدائیة 2011/03/02 نرمین محمود محمود دمحم السحراوى 542051 كفـءكفـء6312011/03/02 معلم

بور سعید الثانویةالصناعیة المیكانیكیة للبنین 2010/07/01 نسرین  عاطف سادات دمحم نحلة 2122024 كفـءكفـء6322011/07/25 معلم

الجالء االبتدائیة 2011/03/01 نسرین السید دمحم أحمد 2117790 كفـءكفـء6332011/03/13 معلم

المناخ االبتدائیة 2010/03/01 نسرین یحیى عوض ابو النجا 541167 كفـءكفـء6342011/03/01 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2007/02/14 نسمة ابراھیم حساب عبد الحلیم 2009870 كفـءكفـء6352011/03/02 معلم

دمحم فرید االبتدائیة 2010/07/01 نسمة حسن شعبان دمحم 2138510 كفـءكفـء6362011/07/25 معلم

الغرفة التجاریة االبتدائیة 2010/03/01 نسمة حسن دمحم عیسى 1612924 كفـءكفـء6372011/03/02 معلم

تنیس االبتدائیة 2005/10/01 نسمة دمحم دمحم الشناوى 540899 كفـءكفـء6382011/03/02 معلم

الزھراءاإلعدادیة رسمى لغات 2010/07/01 نسمھ فؤاد مصطفى شباره 2136764 كفـءكفـء6392011/07/25 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2010/07/01 نشوي نایر یوسف محمود 542111 كفـءكفـء6402011/07/25 معلم

اسماء بنت أبى بكر االبتدائیة 2010/03/01 نعیمة عادل السید رزق 2127846 كفـءكفـء6412011/03/02 معلم

شھداء بورسعید الثانویھ المشتركھ 2011/03/01 نھا شلبى احمد ابراھیم 518760 كفـءكفـء6422011/03/13 معلم

بنك بور سعید الوطنى االبتدائیة 2011/03/01 نھال نصحى مسعود شنودة 2060370 كفـءكفـء6432011/03/02 معلم

المسجد األقصى االبتدائیة 2010/03/01 نھى إبراھیم دمحم مسعود 2117511 كفـءكفـء6442011/03/02 معلم

على بن ابى طالب االعدادیة بنین 2010/03/01 نھى التابعى عبده زغلول 2121475 كفـءكفـء6452011/03/01 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/03/01 نھى السید إبراھیم دمحم بالل 2117517 كفـءكفـء6462011/03/02 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ھدى شعراوى االعدادیة بنات 2010/07/01 نھى حامد السید الخضرى 2121315 كفـءكفـء6472011/07/25 معلم

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 نھى حسام دمحم عمر 1569549 كفـءكفـء6482011/07/25 معلم

عثمان بن عفان ریاض اطفال 2011/07/01 نھى على السید فیاض 542118 كفـءكفـء6492011/07/25 معلم

صفیة زغلول االبتدائیة 2009/04/01 نھى یوسف ابراھیم عبده المطرى 541804 كفـءكفـء6502011/07/25 معلم

الشھید نبیل منصور االبتدائیة 2010/03/01 نور أبو العینین أبو زید العوضى 1612927 كفـءكفـء6512011/03/31 معلم

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2011/07/01 نورا جمال أبو الحمد دمحم 2139930 كفـءكفـء6522011/07/25 معلم

الزھراءاإلعدادیة رسمى لغات 2011/07/01 نیفین راضى بخیت قالده 2089868 كفـءكفـء6532011/07/25 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/07/01 نیفین فكرى منقریوس سمعان 2153876 كفـءكفـء6542011/07/25 معلم

الشھید نبیل منصور االبتدائیة 2010/07/01 نیفین مسعد دمحم ریان 542365 كفـءكفـء6552011/07/25 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2010/03/01 ھاجر سمیر دمحم أبو الفتح 1704085 كفـءكفـء6562011/03/02 معلم

المناخ ریاض اطفال الرسمیھ للغات 2010/07/01 ھالھ دمحم عبد المجید دمحم 533075 كفـءكفـء6572011/07/25 معلم

الزھور االبتدائیة المشنركة 2011/03/01 ھانى شفیق فھیم جرجس 540391 كفـءكفـء6582011/03/31 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2011/03/01 ھاني ابراھیم الدسوقي محمود 1546049 كفـءكفـء6592011/03/01 معلم

تنیس االبتدائیة 2007/01/14 ھبة  دمحم نصر حامد  مصطفى الملیجى 2132437 كفـءكفـء6602011/03/02 معلم

الغرفة التجاریة االبتدائیة 2010/07/01 ھبة السید العربى إبراھیم 1612932 كفـءكفـء6612011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2011/07/01 ھبة هللا جمال دمحم على 2114272 كفـءكفـء6622011/07/25 معلم

طارق بن زیاد الجدیدة االبتدائیة 2011/03/01 ھبة عبد المنعم السعید قوطة 541887 كفـءكفـء6632011/03/13 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المسجد األقصى ریاض اطفال 2010/07/01 ھبة عثمان محمود حجازى 541088 كفـءكفـء6642011/07/25 معلم

الشھداء االبتدائیة 2010/07/01 ھبھ احمد ابراھیم سعد 2124026 كفـءكفـء6652011/07/25 معلم

الخنساء األبتدائیة 2010/03/01 ھبھ السید دمحم على دمحم سالم 1818428 كفـءكفـء6662011/03/01 معلم

الشھید احمد حمدى االبتدائیھ رسمى لغات 2011/03/01 ھبھ حسنى دمحم الناغى 2123825 كفـءفوق المتوسط6672011/03/02 معلم

الشھید طیار رفعت البرعى الصناعیة 2010/07/01 ھبھ شحاتھ دمحم محمود الحضرى 541678 كفـءكفـء6682011/07/25 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ صابر عبد المقصود البدرى 541967 كفـءكفـء6692011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان اإلبتدائیة 2010/07/01 ھبھ صالح الدین خلیل جوده 2106498 كفـءكفـء6702011/07/25 معلم

صفیھ زغلول االعدادیة للبنات 2010/07/01 ھبھ طلعات احمد عویضھ 2050281 كفـءكفـء6712011/07/25 معلم

قاسم أمین االبتدائیة 2011/03/01 ھبھ عادل دمحم إسماعیل الھاللى 2121366 كفـءكفـء6722011/03/01 معلم

الشھید أحمد عبده الدالى االعدادیھ بنین 2010/03/01 ھبھ عبد الوھاب سالم یوسف 2066265 كفـءكفـء6732011/02/14 معلم

االمین االبتدائیة 2010/07/01 ھبھ على توفیق العدوى 539776 كفـءكفـء6742011/07/25 معلم

صالح الدین الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 ھبھ فاروق دمحم ابو زید 2159036 كفـءكفـء6752011/07/25 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة بنین 2010/03/01 ھبھ دمحم عبده على القطان 2132568 كفـءكفـء6762011/03/13 معلم

الجرابعة االبتدائیة 2010/07/01 ھدى السید العربى على عبد الرازق 540563 كفـءكفـء6772011/07/25 معلم

الشھید دمحم جمال الدین السفطى ریاض اطفال رسمى 
لغات

2010/07/01 ھدى دمحم أحمد دمحم 2122102 كفـءكفـء6782011/07/25 معلم

الشھید عبد المنعم ریاض االبتدائیة 2006/10/04 ھشام دمحم رضا ابراھیم البنا 539766 كفـءكفـء6792011/03/13 معلم

عمر بن عبد العزیز االبتدائیة 2011/07/01 ھالل دمحم غریب مرسى 2127833 كفـءكفـء6802011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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شمال بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

الجالء االبتدائیة 2011/07/01 ھند عبد القادر احمد ابو ھند 2129574 كفـءكفـء6812011/07/25 معلم

صالح الدین الجدیدة االبتدائیة 2010/07/01 ھیام محمود احمد شولح 1697557 كفـءكفـء6822011/07/25 معلم

بور سعید  االبتدائیة رسمى لغات 2005/10/01 ھیثم غریب دمحم السید 541474 كفـءكفـء6832011/03/02 معلم

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2011/07/01 وائل  السید العربى سعد دمحم 2123932 كفـءكفـء6842011/07/25 معلم

الشھید دمحم جمال الدین السفطى االبتدائیة 2006/11/09 وائل سعد ابراھیم ابراھیم 539918 كفـءكفـء6852011/03/01 معلم

المروة االعدادیة بنات 2011/03/01 وائل عبده عبد الغنى السالمونى 2071226 كفـءكفـء6862011/03/01 معلم

مكة المكرمة االبتدائیة 2005/10/01 وائل فوزى حسن بخیت 539880 كفـءكفـء6872011/03/17 معلم

قاسم أمین االبتدائیة 2008/04/09 وائل محسن دمحم دمحم سمك 1575896 كفـءكفـء6882011/03/02 معلم

الشھید یاسر ممدوح دمحم احمد الشربینى االبتدائیھ 2011/07/01 وائل مصطفى السید دمحم الحبال 2130046 كفـءكفـء6892011/07/25 معلم

الشھید یاسر ممدوح دمحم احمد الشربینى االبتدائیھ 2011/03/01 وفاء  دمحم نجیب كامل رخا 2135159 كفـءكفـء6902011/07/25 معلم

مصطفى كامل االبتدائیة 2010/07/01 وفاء دمحم أحمد عبد الوھاب 2131818 كفـءكفـء6912011/07/25 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیة 2010/07/01 والء السید دمحم عبدالسالم 2124404 كفـءكفـء6922011/07/25 معلم

بور سعید االعدادیة بنات 2010/07/01 والء جابر دمحم حسین 2104831 كفـءكفـء6932011/07/25 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2010/07/01 والء جمال دمحم بغدادي 2048471 كفـءكفـء6942011/07/25 معلم

تنیس ریاض اطفال 2010/07/01 والء عبد هللا حسن عبد هللا 2122228 كفـءكفـء6952011/07/25 معلم

المناخ االبتدائیة 2011/03/01 والء عرفھ احمد نور الدین 542028 كفـءكفـء6962011/02/14 معلم

الشھید احمد سامى الثانویھ بنین 2010/07/01 والء على  عبدالفتاح الخواجة 2049931 كفـءفوق المتوسط6972011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابى عبیده بن الجراح االبتدائیة 2010/03/01 والء عوض سادات حسن ابو لیلھ 1544358 كفـءكفـء6982011/03/01 معلم

صالح الدین الجدیدة ریاض اطفال الرسمیھ للغات 2009/05/21 والء دمحم السید عبدهللا 1591137 كفـءكفـء6992011/07/25 معلم

بور سعید الثانویةالصناعیة المیكانیكیة للبنین 2010/07/01 والء دمحم شوقى على الصیرفى 2122076 كفـءكفـء7002011/07/25 معلم

بورسعید  االعدادیة رسمىى لغات 2011/07/01 والء دمحم طھ اسماعیل 2010534 كفـءكفـء7012011/07/25 معلم

أبو بكر الصدیق االبتدائیة رسمى لغات 2010/03/01 والء مسعد عبد الودود أبو العنین 541764 كفـءكفـء7022011/03/13 معلم

البنك الوطنى المھنیة االعدادیة بنین 2010/07/01 ولید نعیم على الدقدوسى 540062 كفـءكفـء7032011/07/25 معلم

بنك بور سعید الوطنى االبتدائیة 2011/07/01 وئام مصطفى عبد الرحمن الحفنى 2121060 كفـءكفـء7042011/07/25 معلم

عقبة بن نافع االبتدائیة 2003/10/01 یاسمین السید  یونس الخمیسي 2008850 كفـءكفـء7052011/03/02 معلم

جمال عبدالناصرالثانویة الصناعیةبنین 2011/07/01 یاسمین السید سید احمد 1595876 كفـءكفـء7062011/07/25 معلم

الشھداء االبتدائیة 2010/07/01 یاسمین السید دمحم نعمان ابو العز 541789 كفـءكفـء7072011/07/25 معلم

دمحم السید سرحان االبتدائیة 2010/03/01 یاسمین السید مصطفى كسبھ 2254378 كفـءكفـء7082011/03/31 معلم

الفاتح االبتدائیة 2010/03/01 یاسمین دمحم على اسماعیل 541457 كفـءكفـء7092011/03/02 معلم

الشھداء االبتدائیة 2010/03/01 یسرا سامى مصطفى الصواف 542064 كفـءكفـء7102011/03/01 معلم

الناصراالبتدائیة 2010/07/01 یسرا عبد الھادي احمد بھنسي 541635 كفـءكفـء7112011/07/25 معلم

الشھید طیار رفعت البرعى الصناعیة 2010/05/02 یوسف عبدالجلیل ابراھیم فیاض 2120992 كفـءكفـء7122011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید إبراھیم الرفاعي الرسمیة المتمیزة للغات 2007/11/07 شیرین عبد السالم التابعى القاضى 2117687 كفـءكفـء12011/07/25 أمین مكتبة

أحمد شوقي اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 مروة حسن متولى دمحم الشربینى 1814271 كفـءكفـء22011/07/25 أمین مكتبة

 بورسعید الثانویة الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات 
السیاحیة

2010/07/01 ھبة حسین السید حمودة 541807 كفـءكفـء32011/07/25 أمین مكتبة

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2011/07/01 إبراھیم دمحم محمود الحسینى نوفل 2088400 كفـءكفـء42011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

 بورسعید الثانویة الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات 
السیاحیة

2011/07/01 أسماء أحمد دمحم دمحم لوتھ 2114264 كفـءكفـء52011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

القابوطى اإلعدادیة للبنات 2011/07/01 السید متولي ابراھیم احمد 541537 كفـءكفـء62011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

بورسعید اإلعدادیة المھنیة للبنات 2010/07/01 حنان دمحم سالم دمحم شمعون 1629950 كفـءكفـء72011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

اإلمام الحسین االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 سارة یحیى حسنین خضیر 1621750 كفـءكفـء82011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

اإلمام دمحم عبده االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شیماء إبراھیم الدسوقى التمیمى دمحم 2117774 كفـءكفـء92011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2010/07/01 شیماء شعبان  على على سالمان 2114288 كفـءكفـء102011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 صفاء دمحم الغریب شطا 540256 كفـءكفـء112011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

أحمد شوقي اإلعدادیة للبنین 2006/10/02 غادة دمحم محمود دمحم خلیل 2064473 كفـءكفـء122011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

)لغات ( القادسیة الرسمیة االبتدائیة  2010/07/01 لمیاء إبراھیم دمحم سید أحمد 2117750 كفـءكفـء132011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الیرموك االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ماریانا مالك زكى اقالدیوس الصایغ 2099342 كفـءكفـء142011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم زكى ثابت عبد الرحمن 2073150 كفـءكفـء152011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الغرفة التجاریة الثانویة للبنات 2010/07/01 محمود دمحم نصر وھبھ عبد الحلیم 2006195 كفـءكفـء162011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم صبري عبد العـال االبتدائیة/ الشھید 2010/07/01 مریم سمیر داود حنا 541574 كفـءكفـء172011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

 بورسعید الثانویة الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات 
السیاحیة

2011/07/01 منى محمود دمحم عطیة أبو سلیمة 1730272 كفـءكفـء182011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

السالم الثانویة التجاریة للبنات 2010/07/01 میاده السید حسن حموده 2104279 كفـءكفـء192011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

المھندس على سلیمان اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 نجالء احمد مختار حمدان 539909 كفـءكفـء202011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

بدر االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 وفاء السید دمحم عثمان 541209 كفـءكفـء212011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

سعد زغلول االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ولید دمحم رجب عوض 2125913 كفـءكفـء222011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

المدینة المنورة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 یارا ابراھیم الدسوقى عثمان النقیب 2132548 كفـءكفـء232011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

القابوطى اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 أمانى دمحم غریب أبو العال دمحم 2114335 كفـءكفـء242011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

القابوطى اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 أمنیھ محسن عبد المنعم جادو 2114331 كفـءكفـء252011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

سعد زغلول االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 امینھ السید على ابو عبده 541838 كفـءكفـء262011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الشھید إبراھیم الرفاعي الرسمیة المتمیزة للغات 2010/07/01 إیمان أحمد موسى أحمد دمحم موسى 2114287 كفـءكفـء272011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

حافظ إبراھیم اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 دینا دمحم دمحم عوض 2114309 كفـءكفـء282011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

أحمد شوقي اإلعدادیة للبنین 2011/07/01 دینا نبیل طاھر على األلفى 2122098 كفـءكفـء292011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

حافظ إبراھیم اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 رانیا السید العربى دمحم الدیاسطى 2114305 كفـءكفـء302011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

)لغات ( القادسیة الرسمیة االبتدائیة  2010/07/01 سماح احمد دمحم احمد عطعوط 541536 كفـءكفـء312011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

القابوطى اإلعدادیة للبنات 2010/07/01 سمر السید العربي دمحم الشامي 541917 كفـءكفـء322011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الغرفة التجاریة الثانویة للبنات 2010/07/01 مروه عادل دمحم عبد الرحمن 2117701 كفـءكفـء332011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

أحمد شوقي اإلعدادیة للبنین 2011/07/01 نیرمین عبد الحمید  غریب حسن الجزار 2121454 كفـءكفـء342011/07/25 أخصائى تكنولوجیا
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

إسماعیل القباني االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 ھبةهللا دمحم احمد الكحكي 2104854 كفـءكفـء352011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

المھندس على سلیمان الثانویة للبنین 2011/07/01 أحمد سعد عبد المجید أحمد 1602595 كفـءكفـء362011/07/25 أخصائى نفسى

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2011/07/01 السید احمد السید حسن عبد الصمد 2116048 كفـءكفـء372011/07/25 أخصائى نفسى

الغرفة التجاریة الثانویة للبنات 2010/07/01 مرفت مرسال عبد هللا مرسال 531625 كفـءكفـء382011/07/25 أخصائى نفسى

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2011/07/01 أحمد صالح الدین السید الغبارى 2098765 كفـءكفـء392011/07/25 أخصائى اجتماعى

أحمد شوقي اإلعدادیة للبنین 2011/07/01 اشرف ابراھیم دمحم ابو النصر 529367 كفـءكفـء402011/07/25 أخصائى اجتماعى

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أنور الداودى عبده سلیمان 2121144 كفـءكفـء412011/07/25 أخصائى اجتماعى

الغرفة التجاریة الثانویة للبنات 2011/07/01 راشا أمین عطیة الدھراوى 538573 كفـءكفـء422011/07/25 أخصائى اجتماعى

2010/07/01 جمال عبد الناصر اإلعدادیة للبنات سونیا دمحم السید الحبال 1553243 كفـءكفـء432011/07/25 أخصائى اجتماعى

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2011/07/01 دمحم على دمحم على الطنطاوى 2127791 كفـءكفـء442011/07/25 أخصائى اجتماعى

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2011/07/01 یاسر دمحم عبد الحلیم حسن 2098764 كفـءكفـء452011/07/25 أخصائى اجتماعى

الصفا االبتدائیة المشتركة 1995/09/01 أمل عادل طھ البھائي 537871 كفـءكفـء462012/07/25 ماجیستیرمعلم أول أ

 بورسعید الثانویة الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات 
السیاحیة

1997/05/01 حسن حسن أحمد كشمیر 538440 كفـءكفـء472012/05/14 ماجیستیرمعلم أول أ

الغرفة التجاریة الثانویة للبنات 1989/11/01 فاطمة محمود حسن زیادة 532239 كفـءكفـء482009/10/20 معلم أول أ

القابوطى اإلعدادیة للبنین 1994/12/01 امانى عبده سالمھ زغلول 537091 كفـءكفـء492009/03/02 معلم أول

 بورسعید الثانویة الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات 
السیاحیة

2002/07/01 ایناس دمحم السید عبد هللا مرزوق 539750 كفـءكفـء502012/05/14 ماجیستیرمعلم أول

 بورسعید الثانویة الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات 
السیاحیة

2003/07/01 زینب أحمد حسن مسعد عریف 540372 كفـءكفـء512012/05/14 ماجیستیرمعلم أول
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 1992/09/01 سھیر صابر محمود سلیم 536815 كفـءكفـء522009/10/20 معلم أول

یعمل بالدیوان 1996/09/01 منال حمدى احمد محمود سلیمان 537177 كفـءكفـء532009/10/20 معلم أول

اإلمام دمحم عبده االبتدائیة المشتركة 2010/01/14 أحمد إبراھیم حسن شعنون 1813495 كفـءكفـء542011/02/28 معلم

سعد زغلول االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أحمد أحمد أبو الخیر الشامى 539793 كفـءكفـء552011/02/14 معلم

القابوطى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أحمد أحمد على على سالمان 2109384 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد صابر جودة عبد الھادى 542147 كفـءفوق المتوسط572011/07/25 معلم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 احمد صابر عبده المتولى 541020 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2011/03/01 احمد دمحم صالح ابو الفرح 1586419 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2011/07/01 احمد دمحم دمحم سمسم 1814352 كفـءكفـء602011/07/25 معلم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2011/03/01 أحمد دمحم محمود عبد الغنى 542031 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 إسراء السید دمحم النبالوى 2128216 كفـءكفـء622011/07/25 معلم

الشھید إبراھیم الرفاعي الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/01 إسراء مصطفى حسین الكحكى 2121386 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

القابوطى اإلعدادیة للبنین 2011/03/01 اسالم احمد محمود ابو رفاعي 2123934 كفـءكفـء642011/03/13 معلم

عاطف السادات االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 أسماء أحمد إسالم إبراھیم حجاج 2131792 كفـءكفـء652011/07/25 معلم

الغرفة التجاریة الثانویة للبنات 2010/07/01 أسماء أحمد سعد أحمد مرسى 2114263 كفـءكفـء662011/07/25 معلم

القابوطى اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 أسماء السید غریب اللوتھ 2130970 كفـءكفـء672011/07/25 معلم

بورسعید اإلعدادیة المھنیة للبنات 2010/07/01 أسماء ثروت  دمحم مصطفى خرشوم 2089865 كفـءكفـء682011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2011/07/01 جمال عبد الناصر اإلعدادیة للبنات أسماء محمود عبده الحریرى 2088387 كفـءكفـء692011/07/25 معلم

ریاض أطفال/ القادسیة الرسمیة  2011/07/01 أسماء نصر الدین دمحم عبدهللا 2117734 كفـءكفـء702011/07/25 معلم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 اشجان الغریب دمحم خلیل 1819249 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 الشیماء عمر أحمد محمود 2125011 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

الیرموك االبتدائیة المشتركة 2006/03/02 الشیماء مصطفى دمحم فاید 541879 كفـءكفـء732011/02/28 معلم

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 الھام دمحم حسن مراد سالم 542097 كفـءكفـء742011/02/28 معلم

المدینة المنورة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 امل احمد عبد العزیز غریب 540294 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

)لغات ( القادسیة الرسمیة االبتدائیة  2010/03/01 أمل السید إسماعیل حسین 541924 كفـءكفـء762011/02/14 معلم

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أمیرة ابراھیم دمحم متولى ربیع 542116 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

عاطف السادات االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 أمیرة أمین أبوزید السمان 540850 كفـءكفـء782011/02/14 معلم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2010/03/01 أمیرة حسن أحمد دمحم رضوان 2066369 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

إسماعیل القباني االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أمیرة دمحم التقي فارس 541984 كفـءكفـء802011/07/25 معلم

القابوطى اإلعدادیة للبنات 2010/07/01 أمیره المرسى فضل المرسى 2117691 كفـءكفـء812011/07/25 معلم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2010/03/01 أمینة محمود على حسن 540916 كفـءكفـء822011/02/28 معلم

)لغات ( القادسیة الرسمیة االبتدائیة  2011/07/01 إنجي سمیر عیسى عطیة ارمانیوس 2125479 كفـءكفـء832011/07/25 معلم

یعمل بالدیوان 2010/07/01 إیمان السعید دمحم دمحم الفیل 2130156 كفـءكفـء842011/07/25 معلم

أحمد شوقي اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 إیمان السید إبراھیم الخیاط 2062579 كفـءكفـء852011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

إبراھیم الرفاعي الرسمیھ المتمیزه 2011/07/01 إیمان دمحم عبده دمحم حمام 2123807 كفـءكفـء862011/07/25 معلم

سعد زغلول االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ایمان دمحم محمود االسكندرانى 541226 كفـءكفـء872011/03/02 معلم

القابوطى اإلعدادیة للبنات 2010/07/01 إیمان محمود دمحم عارف 2089898 كفـءكفـء882011/07/25 معلم

أحمد شوقي اإلعدادیة للبنین 2011/07/01 أیمن مدح النبى حسن حسن الطنملى 2064418 كفـءكفـء892011/07/25 معلم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 بسمة حمزة علي عبد الرحمن 2123663 كفـءكفـء902011/03/02 معلم

المدینة المنورة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 بسمة صالح الدین احمد البسیونى 1595868 كفـءكفـء912011/02/28 معلم

الشھید إبراھیم الرفاعي الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/01 تھانى السید على عبدالاله 2154600 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

حافظ إبراھیم اإلعدادیة للبنین 2011/07/01 حازم دمحم عوض المنزالوى 2117449 كفـءكفـء932011/07/25 معلم

أكتوبر ریاض األطفال ) ٦(  2011/07/01 حنان السید دمحم على البربرى 541694 كفـءكفـء942011/07/25 معلم

الیرموك ریاض األطفال 2010/07/01 حنان عوض علي عوض ھنداوي 2121257 كفـءكفـء952011/07/25 معلم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 حنان دمحم عبد الغنى مطاوع 2062539 كفـءكفـء962011/02/14 معلم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2009/04/10 خالد دمحم الحسینى الحسینى 2109400 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

دمحم صبري عبد العـال االبتدائیة/ الشھید 2011/03/01 خالد دمحم سمیر السید السید 540366 كفـءكفـء982011/02/28 معلم

الشھید إبراھیم الرفاعي الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 خالد محمود عبدالمنعم الشافعى 1546670 كفـءكفـء992011/07/25 معلم

الیرموك االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 دعاء السعید عبده البھائى 2060354 كفـءكفـء1002011/03/13 معلم

الغرفة التجاریة الثانویة للبنات 2010/07/01 دعاء الملكي راغب مرعي 1697144 كفـءكفـء1012011/07/25 معلم

إبراھیم الرفاعي الرسمیھ المتمیزه 2010/07/01 دعاء سلیمان أحمد قوطھ 2117744 كفـءكفـء1022011/07/25 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2011/03/01 دعاء طاھر عبده عبده خرشوم 542138 كفـءكفـء1032011/02/14 معلم

القابوطى االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 دعاء عادل عباس عثمان 2136794 كفـءكفـء1042011/07/25 معلم

الیرموك االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 دولت السید فرغلي دمحم 1546045 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2011/03/01 دینا السعید السعید فھیم 2006264 كفـءكفـء1062011/02/28 معلم

الیرموك االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 دینا عبد المنعم  أحمد على 2139499 كفـءكفـء1072011/03/02 معلم

الغرفة التجاریة الثانویة للبنات 2011/07/01 دینا فؤاد دمحم حموده 2124018 كفـءكفـء1082011/07/25 معلم

اإلمام دمحم عبده االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دینا محمود دمحم سالم 542088 كفـءكفـء1092011/07/25 معلم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 راشا دمحم رأفت حافظ دمحم رمضان 1619974 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 رانیا السید دمحم حواس 2064714 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 رحاب محمود دمحم أبوصیر 2064715 كفـءكفـء1122011/02/14 معلم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 رشا ابراھیم صابر دمحم یوسف 1816699 كفـءكفـء1132011/02/14 معلم

)لغات ( القادسیة الرسمیة االبتدائیة  2010/03/01 رشا زكى دمحم منصور 2064712 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

المدینة المنورة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 رشا عباس علي دمحم الغزاوى 1595862 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

دمحم صبري عبد العـال ریاض أطفال/ الشھید 2010/07/01 رشا دمحم دمحم حموده حواس 542035 كفـءكفـء1162011/07/25 معلم

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2010/03/01 رضا صبحى عبد الدایم الحضرى 540852 فوق المتوسطكفـء1172011/03/02 معلم

المدینة المنورة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رفیده دمحم عبد الوھاب مھران 2144202 كفـءكفـء1182011/07/25 معلم

اإلمام الحسین االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ریھام دمحم سعد مھدى 541625 كفـءكفـء1192011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2010/07/01 ساره صالح عبده اللبان 2139818 كفـءكفـء1202011/07/25 معلم

الشھید إبراھیم الرفاعي الرسمیة المتمیزة للغات 2010/07/01 سالى  ابراھیم عبد الرحمن جدیانة 2106373 كفـءكفـء1212011/07/25 معلم

2010/03/01 جمال عبد الناصر اإلعدادیة للبنات سالي حمدي حسن مأمون 541545 كفـءكفـء1222011/03/13 معلم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سلمى جمال دمحم جبر 2050426 كفـءكفـء1232011/02/14 معلم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سمر محمود محمود دمحم أبو عبده 2059469 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

الغرفة التجاریة الثانویة للبنات 2010/07/01 سمیھ حماده إبراھیم حماده 2117707 كفـءكفـء1252011/07/25 معلم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 سھیر جمال السید دمحم الغزناوى 541989 كفـءكفـء1262011/02/14 معلم

أحمد شوقي اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 شیرین عتمان عبد الحمید عبد الرحمن 2124058 كفـءكفـء1272011/07/25 معلم

الیرموك االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شیرین دمحم دمحم  جادو 2066295 كفـءكفـء1282011/02/28 معلم

سعد زغلول االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 شیماء ابراھیم حامد ابو حسین 541878 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

اإلمام الحسین االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 شیماء ابراھیم دمحم حسن دره 1621774 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2006/10/02 شیماء عادل دمحم االسكندراني 541863 كفـءكفـء1312011/07/25 معلم

بدر االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 شیماء عبد القادر شمس الدین احمد 541798 كفـءكفـء1322011/02/14 معلم

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 شیماء نعیم غانم عسكر 541997 كفـءكفـء1332011/02/28 معلم

دمحم صبري عبد العـال االبتدائیة/ الشھید 2011/03/01 شیماء ھشام دمحم ابراھیم اسماعیل 2123667 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

القابوطى اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 صابرین خلیل علي مخلص 541985 كفـءكفـء1352011/07/25 معلم

حافظ إبراھیم اإلعدادیة للبنین 2008/11/07 صابرین دمحم حسن الجندى 2073136 كفـءكفـء1362011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2011/03/01 طارق محمود النوبى دمحم عمر 2014338 كفـءكفـء1372011/03/02 معلم

بدر االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عمرو شعبان مصطفى فرحات 541582 كفـءكفـء1382011/02/28 معلم

سعد زغلول االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 غاده عبد الرحمن احمد حلبیھ 1588973 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

السالم الثانویة التجاریة للبنات 2010/07/01 فاطمة الزھراء یاسین دمحم عبد العال 2104282 كفـءكفـء1402011/07/25 معلم

سعد زغلول االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 فاطمة القطب معاطى ابراھیم 2125988 كفـءكفـء1412011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان اإلعدادیة للبنین 2011/03/01 فاطمھ دسوقي محمود ادم 541649 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

الیرموك ریاض األطفال 2010/07/01 فاطمھ على عبد النعیم على 2111463 كفـءكفـء1432011/07/25 معلم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2010/07/01 فاطمھ فاروق دمحم دمحم عرفھ 2114284 كفـءكفـء1442011/07/25 معلم

إسماعیل القباني االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 فاطمھ نعیم إبراھیم الطنطاوى 2117769 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

المدینة المنورة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 كریمة عثمان عبد الحلیم دمحم 2125849 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2011/03/01 دمحم اسماعیل اسماعیل السید 540103 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

المدینة المنورة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم إسماعیل سالم دمحم 2130133 كفـءكفـء1482011/07/25 معلم

الشھید إبراھیم الرفاعي الرسمیة المتمیزة للغات 2010/03/01 دمحم السید علي دمحمالشویخ 540760 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

سعد زغلول االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم توفیق صالح الخوالنى 2133819 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

إسماعیل القباني االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم حامد حسنین أحمد 1818483 كفـءكفـء1512011/02/28 معلم

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم حسن الدسوقي دمحم الدسوقي 1531295 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حمزه دمحم الفوى 2114345 كفـءكفـء1532011/07/25 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم سمیر دمحم دمحم یوسف 542040 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2011/07/01 دمحم على السید على دمحم 2114286 كفـءكفـء1552011/07/25 معلم

القابوطى اإلعدادیة للبنات 2011/03/01 دمحم دمحم دمحم فیاض 1530485 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

الغرفة التجاریة الثانویة للبنات 2005/03/04 محمود فوزي محمود ابو عمیرة 1602593 كفـءكفـء1572011/07/25 معلم

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2011/07/01 محمود دمحم محمود شراره 542052 كفـءكفـء1582011/07/25 معلم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مروة أحمد البحراوى نصر  دمحم األطروش 542122 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

 بورسعید الثانویة الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات 
السیاحیة

2010/07/01 مروة عبد الحلیم دمحم عبد الرحیم 541852 كفـءكفـء1602011/07/25 معلم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 مروة على محمود نصر منتصر 2064377 كفـءكفـء1612011/07/25 معلم

بدر االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 مروة علي مسعد على یاسین 541196 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2010/03/01 مروة دمحم محمود ابو حسین 539949 كفـءكفـء1632011/02/14 معلم

القابوطى االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مصطفى  محمود مصطفى السید 2117806 كفـءكفـء1642011/03/13 معلم

الشھید إبراھیم الرفاعي الرسمیة المتمیزة للغات 2010/03/01 منار عمر محمود عدس 541813 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2011/07/01 منة هللا صدیق أحمد إبراھیم البابلى 2117514 كفـءكفـء1662011/07/25 معلم

المدینة المنورة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 منى السید دمحم احمد مسعود 542039 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

إبراھیم الرفاعي الرسمیھ المتمیزه 2010/07/01 منى السید محمود امین لبلب 2010616 كفـءكفـء1682011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان اإلعدادیة للبنین 2011/07/01 منى سید العربى یوسف مسعد 2123802 كفـءكفـء1692011/07/25 معلم

أحمد شوقي اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 منى كمال دمحم رشوان 2122091 كفـءفوق المتوسط1702011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 مني السید عبد هللا عبد الغني 541946 كفـءكفـء1712011/02/14 معلم

عاطف السادات االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 مى متولى كامل متولى الوكیل 2115603 كفـءكفـء1722011/07/25 معلم

دمحم صبري عبد العـال االبتدائیة/ الشھید 2011/07/01 مى دمحم نجیب فرید حسن سید احمد 2126198 كفـءكفـء1732011/07/25 معلم

بدر االبتدائیة المشتركة 2007/10/04 میرفت عید دمحم الیمانى 541928 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

بدر االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 نانسى سامى حلمى حكیم 541925 كفـءكفـء1752011/07/25 معلم

الیرموك االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 نجاة دمحم السعید النجیرى 2071223 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 نجالء دمحم عبد الرحمن السید الرحیمى 541889 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

بدر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نجوان دمحم سید احمد دمحم الدمنھورى 2014590 كفـءكفـء1782011/07/25 معلم

عاطف السادات االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 نرمین حجاج یوسف حسن 541616 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

أحمد شوقي اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 نشوى عبد الفتاح على أحمد شلبى 2114282 كفـءكفـء1802011/07/25 معلم

سعد زغلول االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نھاد احمد ھاشم جاب هللا 2136046 كفـءكفـء1812011/07/25 معلم

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2010/07/01 نور الھدى عبد الرحیم مسلم عبد الرحیم 538560 كفـءكفـء1822011/07/25 معلم

القابوطى اإلعدادیة للبنات 2010/07/01 نورا على أبو الحسن غنیم 2089901 كفـءكفـء1832011/07/25 معلم

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 نورا محمود عبد العلیم أحمد الحبال 2120093 كفـءكفـء1842011/07/25 معلم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نیرمین عادل حسین السید 2073369 كفـءكفـء1852011/07/25 معلم

التوكیالت المالحیة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 نیفین دمحم عبد الباري سلیمان 1546060 كفـءكفـء1862011/02/28 معلم

بدر االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ھالھ عبد هللا عربى ابراھیم 1818456 كفـءكفـء1872011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المدینة المنورة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھاني جمال احمد مراد 1595850 كفـءكفـء1882011/02/14 معلم

المدینة المنورة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ھایدى دمحم حسن البدویھى 2066071 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

دمحم صبري عبد العـال ریاض أطفال/ الشھید 2010/07/01 ھبة هللا عادل المرسي دمحم 2123961 كفـءكفـء1902011/07/25 معلم

أكتوبر ریاض األطفال ) ٦(  2011/07/01 ھبھ احمد حسن حسنین ابوعمر 2122081 كفـءكفـء1912011/07/25 معلم

أحــــد االبتدائیــة المشـتركة 2010/03/01 ھبھ أحمد على على مجاھد 2133805 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2010/07/01 ھبھ حسن حسن العزبى 2114285 كفـءكفـء1932011/07/25 معلم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2010/07/01 ھبھ عادل المھدى دمحم خلف 2133966 كفـءكفـء1942011/07/25 معلم

إبراھیم الرفاعي الرسمیھ المتمیزه 2011/07/01 ھبھ عبد القادر دمحم سلطان 2122232 كفـءكفـء1952011/07/25 معلم

الغرفة التجاریة الثانویة للبنات 2010/07/01 ھبھ دمحم دمحم عمر 2123856 كفـءكفـء1962011/07/25 معلم

الشھید إبراھیم الرفاعي الرسمیة المتمیزة للغات 2010/03/01 ھبھ نصر أحمد الشناوى 2073123 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

دمحم صبري عبد العـال االبتدائیة/ الشھید 2011/07/01 ھدى حسین دمحم حسین سلیمان 2134519 فوق المتوسطفوق المتوسط1982011/07/25 معلم

المھندس على سلیمان اإلعدادیة للبنین 2010/07/01 ھنیده ابراھیم ابراھیم خیرهللا 541844 كفـءكفـء1992011/07/25 معلم

 بورسعید الثانویة الفنیة للشئون الفندقیة والخدمات 
السیاحیة

2011/07/01 ھیثم السید حسن عسران 2117417 كفـءكفـء2002011/07/25 معلم

الصفا االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 وائل صالح دمحم إبراھیم 2123687 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

أكتوبر االبتدائیة المشتركة ) ٦(  2010/03/01 وفاء احمد السید حموده صبح 539938 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

سعد زغلول االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 والء دمحم صابر على السمان 2133820 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

اإلمام الحسین االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ولید أحمد یوسف رسالن 2060367 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

جنوب بورسعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سعد زغلول االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 یاسمین  أحمد حسین الكتبى 2133823 كفـءكفـء2052011/02/28 معلم

مجمع علي سلیمان االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 یاسمین دمحم صابر على السمان 2064236 كفـءكفـء2062011/07/25 معلم

)لغات ( القادسیة الرسمیة االبتدائیة  2011/03/01 یاسمین دمحم دمحم عثمان 2117662 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

إسماعیل القباني االبتدائیة المشتركة 2006/10/04 یوسف عبده یوسف عبده 537400 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق بور سعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید أسامھ الشربینى االبتدائیھ 2010/07/01 اسراء عادل دمحم السید بقشیش 2104845 كفـءكفـء12011/07/25 أمین مكتبة

الكویت االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شریف السید دمحم الحلو 541994 كفـءكفـء22011/07/25 أمین مكتبة

عمر بن الخطاب التجریبیة 2010/07/01 عبیر السید عوضین مختار  دمحم عوضین 2129437 كفـءكفـء32011/07/25 أمین مكتبة

دمحم السید الثانویة الرسمیة للغات 1995/12/14 تغرید عثمان محمود ندا 538195 كفـءكفـء42012/05/14 ماجیستیرأخصائى صحافة واعالم أول  أ

ابن خلدون االعدادیة بنین 2010/07/01 اسالم حسین السید  حسین ابودنیا 2104074 كفـءكفـء52011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الفرما اإلبتدائیة 2010/07/01 دعاء دمحم رمضان رزق 2117164 كفـءكفـء62011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

بور سعید االعدادیة بنین 2010/07/01 ریھام رمضان مسعد البرقاوي 2129394 كفـءكفـء72011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/07/01 سالي نبیل عبد العلیم الموافي 2126454 كفـءكفـء82011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الكویت االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 سماح دمحم عطیة النحاس 2123865 كفـءكفـء92011/04/01 أخصائى صحافة وإعالم

دمحم السید الثانویة الرسمیة للغات 2010/07/01 شیماء مصطفى كامل دمحم المالكى 2104833 كفـءكفـء102011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/07/01 منى دمحم دمحم الطیر 2154639 كفـءكفـء112011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

على مبارك 2010/07/01 نسمة محمود فھمى ابو حشیش 2123326 كفـءكفـء122011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

التیموریة االبتدائیة 2010/07/01 دالیا عبد الرحمن السید  متولى 2070475 كفـءكفـء132011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الغرفة التجاریة االعدادیة بنین 2010/07/01 دعاء عزب  عبد الرازق كتانھ 2161226 كفـءفوق المتوسط142011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/07/01 روال دمحم ابراھیم الفارسى 1563909 كفـءكفـء152011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

القناة ع بنین 2010/07/01 شیماء عبد الرازق زكى عبد الرحمن 2115646 كفـءكفـء162011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الشھید أسامھ الشربینى االعدادیھ بنات 2011/08/04 لمیاء إبراھیم على طایل 2064444 كفـءكفـء172011/07/25 أخصائى تكنولوجیا
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق بور سعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحدیدى والنادى االعدادیة  بنات 2011/07/01 دمحم محمود خلیفھ إبراھیم 2090037 كفـءفوق المتوسط182011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

ابن خلدون االعدادیة بنین 2011/07/01 مروة السید احمد عبد الكریم 541901 كفـءكفـء192011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

المشیر احمد اسماعیل على  ع بنات 2010/07/01 مى دمحم حسن حماد 2125859 كفـءكفـء202011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الواصفیة االبتدائیة 2011/07/01 نعمھ دمحم علي عبدالعال 2130534 كفـءكفـء212011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الشھید أسامھ الشربینى االعدادیھ بنات 2010/07/01 نورھان مصطفى حسین عفیفي 2104835 كفـءكفـء222011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

المشیر احمد اسماعیل على  ع بنات 2010/07/01 نیفین دمحم دمحم یوسف 2125846 كفـءكفـء232011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

على مبارك 2010/07/01 ھبة هللا نبیل دمحم على حسین 2123719 كفـءكفـء242011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب التجریبیة 2010/07/01 والء سید دمحم الغریب الشھاوي 2009478 كفـءكفـء252011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

المشیر احمد اسماعیل على  ع بنات 2008/04/25 ھبھ دمحم حافظ السمان 2125835 كفـءكفـء262011/07/25 أخصائى نفسى

بور سعید الثانویة بنین العسكریة 2000/08/05 السید عبد العظیم السید عنبر 1426546 كفـءكفـء272012/02/26 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

القناةاالبتدائیة 2010/05/24 اسامة التمیمى حسن صقر 2113398 كفـءكفـء282011/07/25 أخصائى اجتماعى

الفرما اإلبتدائیة 2010/07/01 صالح الدین دمحم دمحم عبد المجید 2117438 كفـءكفـء292011/07/25 أخصائى اجتماعى

بور سعید الثانویة بنین العسكریة 2006/10/01 دمحم عبد الفضیل عبد الغفار ھیكل 532470 كفـءكفـء302011/03/02 أخصائى اجتماعى

الشھید أسامھ الشربینى االعدادیھ بنات 1986/05/01 احمد دمحم مسعد ابوحسین 528520 كفـءكفـء312009/03/02 معلم أول أ

دمحم السید الرسمیة لغات االعدادیة 1995/11/14 دالیا عزت دمحم ھالل 2246704 كفـءكفـء322012/07/25 دكتوراهمعلم أول أ

حسن البدراوى الرسمیة للغات لریاض اطفال 1996/11/21 فاطمة صابر علي ربیع 538742 كفـءكفـء332012/07/25 دكتوراهمعلم أول أ

على مبارك 1995/12/14 دمحم محمود عبد الفتاح العربانى 537157 كفـءكفـء342012/07/25 ماجیستیرمعلم أول أ
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الكویت االبتدائیة المشتركة 1992/12/03 مرفت السید حسین الصیفى 535525 كفـءكفـء352009/10/20 معلم أول أ

الشھید أسامھ الشربینى االبتدائیھ 1982/10/12 نور الھدى عماد الدین مصطفى الجراحى 527539 كفـءكفـء362009/08/01 معلم أول أ

حسن البدراوى الرسمیة للغات لریاض اطفال 2000/07/01 ابتھال نصر نصر عبد هللا 1615951 كفـءكفـء372009/03/02 معلم أول

بور سعید الثانویة بنین العسكریة 2005/10/01 تامر دمحم السید الشوربجى 2123688 كفـءكفـء382011/03/02 معلم أول

على مبارك  لریاض اطفال 1999/01/27 شروق دمحم دمحم الشناوى 539921 فوق المتوسطفوق المتوسط392009/03/02 معلم أول

الكویت االبتدائیة المشتركة 1991/09/18 صفاء جالل دمحم حسانین 536208 كفـءكفـء402009/10/20 معلم أول

القناة ع بنین 1995/12/14 وائل دمحم احمد بدوى 537662 كفـءكفـء412009/03/02 معلم أول

الشھید أسامھ الشربینى االبتدائیھ 2011/03/01 احمد ادم الشرقاوى الرفاعى 1621678 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

التیموریة االبتدائیة 2011/03/01 أحمد السید محمود غنیم 541960 كفـءكفـء432011/03/31 معلم

عمر بن الخطاب التجریبیة 2011/07/01 احمد صالح عزت صابر 541722 كفـءكفـء442011/07/25 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 أحمد عثمان دمحم سالم 540003 كفـءكفـء452011/02/14 معلم

الشھید أسامھ الشربینى االبتدائیھ 2011/03/01 أحمد عید أحمد دمحم حسنین 542027 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

بور سعید االعدادیة بنین 2011/07/01 احمد فؤاد دمحم زاید 2136731 كفـءكفـء472011/07/25 معلم

القناة ع بنین 2011/07/01 أحمد دمحم فتحى دمحم  الشماع 2115597 كفـءكفـء482011/07/25 معلم

الفرما اإلبتدائیة 2007/02/01 احمد محمود السید قوطة 2045971 كفـءكفـء492011/03/02 معلم

القناةاالبتدائیة 2006/12/25 احمد مصطفى صادق االلفى 2006182 كفـءكفـء502011/03/10 معلم

الشھید أسامھ الشربینى االبتدائیھ 2011/03/01 أسامھ أحمد شكرى سالمھ حسنین 541970 كفـءكفـء512011/03/01 معلم
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القناةاالبتدائیة 2005/10/01 إسالم النبوي السید عبدالدایم البرداني 541619 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2005/10/01 اسالم عبد المنعم السعید قوطھ 1546042 كفـءكفـء532011/03/13 معلم

الكویت االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 أسماء أحمد سعد القشاش 1545642 كفـءكفـء542011/03/13 معلم

التیموریة لریاض األطفال 2011/07/01 أسماء حامد احمد سعدالدین 2228229 كفـءكفـء552011/07/25 معلم

حسن البدراوى الرسمیة للغات لریاض اطفال 2006/10/01 اسماء سمیر دمحم العزب 2125061 كفـءكفـء562011/07/25 معلم

التحریر ع بنات 2011/07/01 أسماء دمحم دمحم البھلوان 2136574 كفـءكفـء572011/07/25 معلم

الفرما اإلبتدائیة 2010/07/01 امل حامد جابر عباس 2124003 كفـءكفـء582011/07/25 معلم

على مبارك  لریاض اطفال 2010/07/01 امنیة السید فوزى رزق 2123312 كفـءكفـء592011/07/25 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2006/10/04 أمنیة شكري صابر المنیاوي 542054 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

الكویت االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 أمیرة عبد الحمید احمد عوض 1544340 كفـءكفـء612011/03/13 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 أمیره دمحم محمود عواد 541751 كفـءكفـء622011/03/02 معلم

الحدیدى والنادى االبتدائیھ الرسمیھ لغات 2009/04/01 انجى  جمال احمد عبد العزیز 2130543 كفـءكفـء632011/07/25 معلم

الفرما اإلبتدائیة 2010/03/01 ایمان دمحم نجیب احمد على عثمان 2117158 كفـءكفـء642011/03/02 معلم

التیموریة االبتدائیة 2011/07/01 آیھ عالء الدین  رفعت ھاشم 2139432 كفـءكفـء652011/07/25 معلم

الفرما اإلبتدائیة 2010/03/01 ثریا اسماعیل دمحم اسماعیل صبیحى 2117442 كفـءكفـء662011/03/02 معلم

القناة ع بنین 2009/10/12 جالل محمود احمد السید حسن 1529748 كفـءكفـء672011/03/02 معلم

الشھید أسامھ الشربینى االبتدائیھ 2010/07/01 جھاد محسن  دمحم الغریب 2124227 كفـءكفـء682011/07/25 معلم
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دمحم السید الرسمیة لغات االعدادیة 2011/08/04 جھاد دمحم دمحم شلیل 2142601 كفـءكفـء692011/07/25 معلم

الكویت االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حسام فاروق الششتاوى سلیمان 540099 كفـءكفـء702011/03/01 معلم

القناة ع بنین 2010/03/01 حنان سالم دمحم على 541627 كفـءكفـء712011/03/02 معلم

الحدیدى والنادى االبتدائیھ الرسمیھ لغات 2010/03/01 دالیا شریف احمد عمر 541885 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

بور سعید االعدادیة بنین 2010/07/01 دعاء حسین دمحم ابو سلیمة 2130187 كفـءكفـء732011/07/25 معلم

السادات الفنیة المتقدمة التجاریة 2010/03/01 دعاء دمحم صالح الدین دمحم عبد السالم دمحم 1818500 كفـءكفـء742011/03/02 معلم

القناةاالبتدائیة 2011/03/01 رامى حسن سالم یوسف 541362 كفـءكفـء752011/07/25 معلم

الفرما اإلبتدائیة 2011/07/01 رامى عیسى لوقا اقالدیوس 2120263 كفـءكفـء762011/07/25 معلم

التحریر ع بنات 2010/07/01 رانیا امیل حنا عطیة 1606266 كفـءكفـء772011/07/25 معلم

الكویت االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 رانیا رجب اسماعیل السید 1545654 كفـءكفـء782011/03/13 معلم

القناةاالبتدائیة 2010/03/01 رانیا عبد هللا عفیفى الخولى 539752 كفـءكفـء792011/03/13 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 رانیا على دمحم مبروك 2084190 كفـءكفـء802011/03/13 معلم

الشھید أسامھ الشربینى االبتدائیھ 2010/07/01 رانیا یوسف دمحم الحریري 2104827 كفـءكفـء812011/07/25 معلم

الشھید أسامھ الشربینى االبتدائیھ 2010/03/01 رشا ابراھیم احمد فویلة 542041 كفـءكفـء822011/03/13 معلم

عمر بن الخطاب التجریبیة 2010/03/01 رشا عبد الرحمن مصطفى عصفور 541731 كفـءكفـء832011/03/01 معلم

الكویت االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 رضا خلیل دمحم شندى 539722 كفـءكفـء842011/03/13 معلم

الكویت االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 رضوى مصطفى دمحم االشقر 541702 كفـءكفـء852011/03/02 معلم
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على مبارك 2009/03/01 رفیق نبیل على دمحم 2122310 كفـءكفـء862011/07/25 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2006/10/02 ریھام كامل انور الرازقى 2154596 كفـءكفـء872011/03/13 معلم

على مبارك 2011/03/13 ریھام مصطفى السید السالمونى 2123249 كفـءكفـء882011/03/13 معلم

حسن البدراوى الرسمیة للغات لریاض اطفال 2011/07/04 زینب حسن دسوقى دمحم 2125083 كفـءكفـء892011/07/25 معلم

الفرما لریاض اطفال 2011/07/01 ساره دمحم احمد الوشاحى 2120260 كفـءكفـء902011/07/25 معلم

الفرما اإلبتدائیة 2010/03/01 سالى كامل عباس دمحم 2120268 كفـءكفـء912011/03/02 معلم

القناةاالبتدائیة 2005/10/01 سامیة عثمان أحمد یوسف 540066 كفـءكفـء922011/02/14 معلم

الحدیدى والنادى ریاض اطفال الرسمیھ لغات 2011/07/01 سماح حسن على فارس 540075 كفـءكفـء932011/07/25 معلم

دمحم السید الثانویة الرسمیة للغات 2010/07/01 سمر حسن رضوان حسن 2126634 كفـءكفـء942011/07/25 معلم

عمر بن الخطاب التجریبیة 2011/03/01 سمر عبد الرازق زكى عبد الرحمن 542121 كفـءكفـء952011/03/13 معلم

الشھید اسامھ الشربینى ریاض اطفال 2011/07/01 سمر دمحم عبد الرحیم نصار 2104843 كفـءكفـء962011/07/25 معلم

الغرفة التجاریة االعدادیة بنین 2011/07/01 سمر یونس عبدهللا علي 2009615 كفـءكفـء972011/07/25 معلم

القناةاالبتدائیة 2011/03/01 سمیر سمیر عوض سیفین 2071220 كفـءكفـء982011/07/25 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/03/01 شرین عبد البدیع دمحم دمحم قشطة 540905 كفـءكفـء992011/03/01 معلم

التیموریة لریاض األطفال 2010/07/01 شیرین عبده السعید الكومى 2255404 كفـءكفـء1002011/07/25 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة 2008/07/01 شیماء السید دمحم داود 2113298 كفـءكفـء1012011/07/25 معلم

على مبارك  لریاض اطفال 2010/07/01 شیماء على احمد رزق الشربینى 2123306 كفـءكفـء1022011/07/25 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق بور سعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسن البدراوى الرسمیة للغات لریاض اطفال 2005/10/01 شیماء على دمحم عیسى 2125073 كفـءكفـء1032011/07/25 معلم

الكویت االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 شیماء دمحم سامى احمد الغرباوى 541106 كفـءكفـء1042011/03/31 معلم

التیموریة االبتدائیة 2010/07/01 شیماء دمحم دمحم جادو 541685 كفـءكفـء1052011/07/25 معلم

السادات الفنیة المتقدمة التجاریة 2011/07/01 شیماء محمود احمد الجمال 2107832 كفـءكفـء1062011/07/25 معلم

القناةاالبتدائیة 2011/07/01 صوفیان أحمد عبد الفضیل دمحم 538247 كفـءكفـء1072011/07/25 معلم

القناةاالبتدائیة 2011/03/01 عائشھ مختار  دمحم الدسوقى 2071239 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

على مبارك  لریاض اطفال 2010/07/01 عبیر دمحم السید الحبال 2123226 كفـءكفـء1092011/07/25 معلم

بور سعید الثانویة بنین العسكریة 2011/03/01 عالء أحمد على أحمد شحاتھ 2121417 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

القناةاالبتدائیة 2010/01/16 على طلبھ عبد المطلب ابراھیم 540800 كفـءكفـء1112011/03/13 معلم

الواصفیة االبتدائیة 2010/07/01 غاده یحى على الحمامصى 2010541 كفـءكفـء1122011/07/25 معلم

التیموریة االبتدائیة 2010/03/01 فاطمة دمحم علي سلیم 1586330 كفـءكفـء1132011/03/13 معلم

بور سعید الثانویة بنین العسكریة 2011/07/01 فكرى سید أحمد سید أحمد حلیقھ 2120099 كفـءكفـء1142011/07/25 معلم

الواصفیة االبتدائیة 2011/07/01 فیفى نصیر عبد المسیح شنوده 2124197 كفـءكفـء1152011/07/25 معلم

القناة ریاض اطفال 2009/03/01 لیلى دمحم رشاد حسن علي شعراوي 526844 كفـءكفـء1162011/07/25 معلم

بور سعید الثانویة بنین العسكریة 2010/07/01 مارلین نبیھ حبیب غبلایر 2123924 كفـءكفـء1172011/07/25 معلم

الفرما اإلبتدائیة 2011/07/01 ماریھام نزیھ جاد السید 2120265 كفـءكفـء1182011/07/25 معلم

عمر بن الخطاب التجریبیة 2011/03/01 دمحم أحمد إبراھیم العیسوى 2064720 كفـءكفـء1192011/03/13 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق بور سعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بور سعید الثانویة بنین العسكریة 2011/07/01 دمحم احمد امین علي 2135132 كفـءكفـء1202011/07/25 معلم

القناة ع بنین 2011/03/01 دمحم احمد دمحم على الھوارى 542042 كفـءكفـء1212011/03/13 معلم

بور سعید االعدادیة بنین 2011/07/01 دمحم السعید كامل عبد الباسط 2137300 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

بور سعید الثانویة بنین العسكریة 2011/08/04 دمحم السید على عرنوس 2122063 كفـءكفـء1232011/07/25 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة 2011/03/01 دمحم العربى على سید أحمد 2117798 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2009/03/01 دمحم جمال ابراھیم  عبد الفتاح 2120973 كفـءكفـء1252011/07/25 معلم

القناة ع بنین 2009/02/04 دمحم شفیق عبد النبي لبده 1596645 كفـءكفـء1262011/07/25 معلم

القناة ع بنین 2010/05/13 دمحم عادل سعد عبده مصطفى 2142603 كفـءكفـء1272011/07/25 معلم

بور سعید الثانویة بنین العسكریة 2006/10/04 دمحم عید دمحم دمحم التابعي 521345 كفـءكفـء1282011/03/13 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2005/10/01 دمحم محمود یوسف البواب 542008 كفـءكفـء1292011/07/22 معلم

بور سعید االعدادیة بنین 2006/07/18 دمحم نور محمود كمون 1560784 كفـءكفـء1302011/07/25 معلم

ابن خلدون االعدادیة بنین 2011/03/01 محمود السید محمود الكتاتنى 539228 كفـءكفـء1312011/02/28 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2005/10/01 محمود السید محمود عبد هللا 1586593 كفـءكفـء1322011/03/13 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2006/10/01 محمود دمحم عبدهللا عبداللطیف 2064716 كفـءكفـء1332011/03/13 معلم

بور سعید االعدادیة بنین 2010/07/01 مروة السید دمحم أبو المعاطى 1596800 كفـءكفـء1342011/07/25 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2010/03/01 مروة سمیر دمحم الباني 1701504 كفـءكفـء1352011/03/02 معلم

على مبارك 2010/07/01 مروة فوزي احمد عبد الحلیم علي 2121460 كفـءكفـء1362011/07/25 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق بور سعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسن البدراوى الرسمیة للغات لریاض اطفال 2007/10/02 مروة دمحم السید الصبحى 2125055 كفـءكفـء1372011/07/25 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2009/03/01 مروه زكى كمال زكى السید 2121682 كفـءكفـء1382011/07/25 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة 2009/03/01 مروى حمادة دمحم فوزى عریبة 2070645 كفـءكفـء1392011/07/25 معلم

الكویت االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 منى السید عبده جعفر 1545659 كفـءكفـء1402011/03/13 معلم

الفرما لریاض اطفال 2010/07/01 منى مسعد التابعى درویش عیسى 2117169 كفـءكفـء1412011/07/25 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2010/03/01 مھا دمحم ابراھیم درویش 542129 كفـءكفـء1422011/03/13 معلم

المشیر احمد اسماعیل على  ع بنات 2009/04/01 مى ابراھیم حسن بدوى 541618 كفـءكفـء1432011/07/25 معلم

على مبارك  لریاض اطفال 2010/07/01 مى سعید دمحم قوطة 2123215 كفـءكفـء1442011/07/25 معلم

التیموریة االبتدائیة 2009/03/01 میاده عبد القادر السید سرحان 2138585 كفـءكفـء1452011/07/25 معلم

عمر بن الخطاب التجریبیة 2011/03/01 میاده دمحم نجیب عبده مسعود 542053 كفـءكفـء1462011/03/13 معلم

الغرفة التجاریة االعدادیة بنین 2010/07/01 نجالء بدیع عبد الرازق الموافى 1609284 كفـءكفـء1472011/07/25 معلم

الحدیدى والنادى ریاض اطفال الرسمیھ لغات 2011/07/01 نجوى حجازى على حجازى 538617 كفـءكفـء1482011/07/25 معلم

الغرفة التجاریة االعدادیة بنین 2010/07/01 نشوى إبراھیم دمحم شلبى حسن 2305351 كفـءكفـء1492011/07/25 معلم

القناة ریاض اطفال 2010/07/01 ھالة یوسف دمحم یوسف البنا 2113363 كفـءكفـء1502011/07/25 معلم

حسن البدراوى الرسمیة لغات ابتدائى 2011/07/01 ھانى على نصرالدین عبدالسالم 542004 كفـءكفـء1512011/07/25 معلم

الكویت االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 ھایدى على محمود نحلة 542127 كفـءكفـء1522011/07/25 معلم

الواصفیة االبتدائیة 2010/03/01 ھبة محسن السید دمحم امین 2010568 كفـءكفـء1532011/03/02 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

شرق بور سعیدبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الواصفیة االبتدائیة 2010/07/01 ھبھ سامى مصطفى قطاریة 2123844 كفـءكفـء1542011/07/25 معلم

الغرفة التجاریة االعدادیة بنین 2010/07/01 ھبھ عبد المنعم على مصطفى 2114292 كفـءكفـء1552011/07/25 معلم

القناة ریاض اطفال 2009/03/01 ھدیر على السید عوف 2113391 كفـءكفـء1562011/07/25 معلم

التیموریة االبتدائیة 2010/03/01 وسام سعد الدین عبده متولى 2102647 كفـءكفـء1572011/03/31 معلم

القناةاالبتدائیة 2010/03/01 والء ابراھیم دمحم سید أحمد 540792 كفـءكفـء1582011/03/10 معلم

القناة ریاض اطفال 2010/07/01 والء عبد الحمید عبد الفتاح عیسى 2113387 كفـءكفـء1592011/07/25 معلم

عمر بن الخطاب التجریبیة 2011/03/01 والء دمحم الخضرى رشاد سعد شتیوى 542100 كفـءكفـء1602011/03/13 معلم

الواصفیة االبتدائیة 2010/03/01 یاسمین حسن رفعت عبدالعزیز 2008479 كفـءكفـء1612011/03/10 معلم

بور سعید الثانویة بنین العسكریة 2011/07/01 یحیى دمحم جمعھ سرحان 2095497 كفـءكفـء1622011/07/25 معلم

على مبارك 2010/07/01 یوستینا رزق اللة فرج جودة 2123233 كفـءكفـء1632011/07/25 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بور فؤادبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیناء االبتدائیة 2010/07/01 ایات السید دمحم مصطفى 2121223 كفـءكفـء12011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

طلعت حرب االبتدائیة الرسمیة المتمیزة للغات 2010/03/01 إیمان دمحم احمد الطباخ 1671276 كفـءكفـء22011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

السادات الثانویة بنین 2011/07/01 حسام سید احمد سید احمد زرمبھ 2125957 كفـءكفـء32011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

العبوراالبتدائیة 2010/07/01 رحاب دمحم دمحم صالح احمد 2072247 كفـءكفـء42011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2010/07/01 رشا فرید فھمى فرید دمحم 1750471 كفـءكفـء52011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

عمر بن الخطاب الرسمیة للغات ابتدائى 2010/07/01 سارة دمحم أحمد البدرى 2065953 كفـءكفـء62011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

بور سعید الفنیة المتقدمة الصناعیة 2010/07/01 عبیر السید ابراھیم ابوحشیش 2009604 كفـءكفـء72011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

بورفؤاد البحریة بنین 2010/05/12 دمحم مسعد النبھ دمحم 2112350 كفـءكفـء82011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید دمحم ضیاء الدین االعدادیة 2011/07/01 محمود بدیر أحمد حسین 541752 كفـءكفـء92011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

2010/07/01  بورفؤاد االبتدائیة الرسمیة للغات فرنسى مروة األمیر رمیح السید دمحم حبة 2115670 كفـءكفـء102011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

یوسف عاشور االبتدائیة 2011/07/01 نجالء حمدى دمحم الطرابیلى 2117458 كفـءكفـء112011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

بورفؤاد االعدادیة الرسمیة  للغات  فرنسى 2010/07/01 نورا صابر ممتاز دمحم 2070627 كفـءكفـء122011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

النصر االبتدائیة 2010/07/01 ھبة دمحم دمحم عثمان 2066061 كفـءكفـء132011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

یوسف عاشور االبتدائیة 2008/07/01 ھبةهللا خضر دمحم دمحم الزھار 2009621 كفـءكفـء142011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2006/02/04 ھبھ احمد دمحم دمحم سعود 2120280 كفـءكفـء152011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

زھراء بورفؤاد االبتدائیة 2010/07/01 والء عبده دمحم عبد اللطیف 1744538 كفـءكفـء162011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

أم المؤمنین االعدادیة للبنات 2010/07/01 اسالم دمحم نصر العجمى األدھم 541906 كفـءكفـء172011/07/25 أخصائى تكنولوجیا
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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بور فؤادبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بورفؤاد االعدادیة الرسمیة  للغات  فرنسى 2005/10/31 آالء دمحم احمد المغربى 1744642 كفـءكفـء182011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

السیدة خدیجة االبتدائیة 2007/08/30 امانى عوض احمد عوض الجنتیرى 2116023 كفـءكفـء192011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب الرسمیة للغات ابتدائى 2010/07/01 أمل عباس عبده عیسى 2065978 كفـءكفـء202011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الخلفاء الراشدین االعدادیة بنین 2010/07/01 رشا عوض احمد رجب زقزوق 1744655 كفـءكفـء212011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

السادات الثانویة بنین 2011/07/01 سلوى السید على دمحم ابراھیم 2125968 كفـءكفـء222011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

بور فؤاد االعدادیة للبنات 2010/07/01 عبیر خالد عبده السرجاني 1671358 كفـءكفـء232011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

بور فؤاد االعدادیة للبنات 2010/07/01 عال احمد حسنین عیسى 1675233 كفـءكفـء242011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

سیناء االبتدائیة 2010/07/01 مروه حمدى عبد الوھاب حامد 2121214 كفـءكفـء252011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

2010/07/01 دیسمبر االبتدائیة٢٣ نھى احمد نبیل السید الفرارجى 2132508 كفـءكفـء262011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

بور فؤاد االعدادیة للبنین 2010/07/01 ھالھ عبد الخالق دمحم عبد الحافظ 2067644 كفـءكفـء272011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

بور فؤاد االعدادیة للبنات 2010/07/01 ھبة هللا مصطفى محمود الكتاتنى 2065984 كفـءكفـء282011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الدكتور طھ حسین االبتدائیة 2011/07/01 ھبھ عبد الباسط النویھي السید داود 542211 كفـءكفـء292011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

السیدة خدیجة االبتدائیة 2010/07/01 السیدة الرفاعى رمضان أبو شوشة 2114445 كفـءكفـء302011/07/25 أخصائى اجتماعى

بورفؤاد للتعلیم المجتمعي 2010/07/01 أمل السید العربي عبده أبو عیسى 2133162 كفـءكفـء312011/07/25 أخصائى اجتماعى

النصر االبتدائیة رسمى لغات 2010/07/01 سمیة الھم عبد الرحمن عبد اللطیف 529933 كفـءكفـء322011/07/25 أخصائى اجتماعى

بور فؤاد االعدادیة للبنات 2010/03/01 ھناء الداودي دمحم حماد 1671245 كفـءكفـء332011/07/25 أخصائى اجتماعى

الشھید طیار أحمد ابو العطا الثانویة العسكریة بنین 1990/01/12 فایزة محمود محمود دمحم ابراھیم 527436 كفـءكفـء342012/07/25 ماجیستیرمعلم خبیر
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بور فؤادبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید طیار أحمد ابو العطا الثانویة العسكریة بنین 1994/12/01 جیھان حمدى عبد الرؤوف دمحم 537372 كفـءكفـء352012/02/26 ماجیستیرمعلم أول أ

بورفؤاد التجاریة الثانویة بنات 1996/09/01 نجالء دمحم السید دمحم یوسف 538553 كفـءكفـء362012/07/25 ماجیستیرمعلم أول أ

بور سعید الفنیة المتقدمة الصناعیة 1984/12/01 سامى محروس جادهللا بخیت 1780921 فوق المتوسطفوق المتوسط372009/03/02 معلم أول

بور فؤاد االعدادیة للبنات 2002/06/01 عفاف على عفیفى الخواجة 542294 كفـءكفـء382012/02/26 ماجیستیرمعلم أول

الدكتور طھ حسین االبتدائیة 2003/07/01 وائل دمحم احمد حال 1622672 كفـءكفـء392012/05/14 ماجیستیرمعلم أول

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2011/07/01 احمد ابراھیم دمحم رخا 2072191 كفـءكفـء402011/07/25 معلم

یوسف عاشور االبتدائیة 2011/09/03 احمد رفعت احمد عبد هللا 2223553 كفـءكفـء412011/07/25 معلم

2006/12/01  بورفؤاد االبتدائیة الرسمیة للغات فرنسى احمد عبد الرحمن الددمونى القطب 2116559 كفـءكفـء422011/07/25 معلم

یوسف عاشور االبتدائیة 2011/03/01 احمد دمحم لطفى ابو النور 2045970 كفـءكفـء432011/03/10 معلم

الدكتور طھ حسین االبتدائیة 2010/07/01 احمد دمحم دمحم كامل 2115631 كفـءكفـء442011/07/25 معلم

طلعت حرب االبتدائیة الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 احمد محمود احمد عبد النعیم 2122262 كفـءكفـء452011/07/25 معلم

بورفؤاد الرسمیة للغات فرنسى ریاض اطفال 2010/07/01 اسراء محمود دمحم الشامى 2113319 كفـءكفـء462011/07/25 معلم

الشھید طیار أحمد ابو العطا الثانویة العسكریة بنین 2011/07/01 اسالم دمحم حسنى دمحم عبادى 2114434 كفـءكفـء472011/07/25 معلم

بورفؤاد االعدادیة الرسمیة  للغات  فرنسى 2010/03/01 اسالم دمحم فتحى احمدالسیسى 1547586 كفـءكفـء482011/03/01 معلم

یوسف عاشور االبتدائیة 2011/03/10 أسماء عبد الحمید عبد الشافى احمد 2094480 كفـءكفـء492011/03/10 معلم

الشھید دمحم ضیاء الدین االبتدائیة 2011/07/01 الدسوقى رفعت محمود الدسوقى 541725 كفـءكفـء502011/07/25 معلم

2010/03/01  بورفؤاد االبتدائیة الرسمیة للغات فرنسى امانى السید عبدالغنى ابوزید 541963 كفـءكفـء512011/03/01 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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المؤھل 
األعلي

بور فؤاد الثانویة للبنات 2010/07/01 امل السید مسعد الشرنوبى 2121898 كفـءكفـء522011/07/25 معلم

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2010/03/01 امل بكر حلمى دمحم 1567134 كفـءكفـء532011/03/01 معلم

یوسف عاشور االبتدائیة 2010/07/01 امیرة عادل عبد العزیز رمضان 542061 كفـءكفـء542011/03/10 معلم

2011/07/01 دیسمبر االبتدائیة٢٣ أمیرة محمود أحمد أبو حدید 1730357 كفـءكفـء552011/07/25 معلم

طلعت حرب االعدادیة الرسمیة المتمیزة للغات 2011/07/01 امیره عالء حسن مصطفى 2117463 كفـءكفـء562011/07/25 معلم

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2010/07/01 آیات مصطفى سامى العسال 2123885 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

طلعت حرب االبتدائیة الرسمیة المتمیزة للغات 2010/03/01 ایمان أحمد متولى منسى 541663 كفـءكفـء582011/07/25 معلم

بور فؤاد الثانویة للبنات 2010/07/01 ایمان السید صابر رخا 2114461 كفـءكفـء592011/07/25 معلم

النصر االبتدائیة رسمى لغات 2010/07/01 ایمان السید عبد الظاھر ابوطھ 2072266 كفـءكفـء602011/07/25 معلم

بور فؤاد الثانویة للبنات 2010/07/01 ایمان عاطف دمحم السعید 2134749 كفـءكفـء612011/07/25 معلم

بورفؤاد التجاریة الثانویة بنات 2010/07/01 إیمان عبده فرج السید عبد هللا 1671433 كفـءكفـء622011/07/25 معلم

الشھید حسن على دمحم ابراھیم االعدادیة 2011/07/01 إیمان دمحم رجب طھ األغا 2121447 كفـءكفـء632011/07/25 معلم

النصر االبتدائیة رسمى لغات 2011/07/01 بسمة دمحم التھامى أحمد 2127853 كفـءكفـء642011/07/25 معلم

الخلفاء الراشدین االعدادیة بنین 2011/07/01 تامر احمد دمحم عسل 2102094 كفـءكفـء652011/07/25 معلم

بور سعید الفنیة المتقدمة الصناعیة 2010/07/01 جرمین فوزى شكرى مقار 2072330 كفـءكفـء662011/07/25 معلم

نبویة الجابري االعدادیة للبنات 2010/07/01 حنان دمحم دمحم البھلوان 2067050 كفـءكفـء672011/07/25 معلم

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2011/03/01 خالد دمحم فتحى عبدهللا 1553078 كفـءكفـء682011/03/17 معلم
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المؤھل 
األعلي

زھراء بورفؤاد االبتدائیة 2011/07/01 دالیا عرفھ ابراھیم ابو سلیمھ 2132436 كفـءكفـء692011/07/25 معلم

بور فؤاد االعدادیة للبنات 2010/03/01 دالیا دمحم طاھر محمود الطناحى 2094502 كفـءكفـء702011/03/01 معلم

2010/03/01 دیسمبر االبتدائیة٢٣ دالیا دمحم عبد الكریم الخشاب 2132470 كفـءكفـء712011/07/25 معلم

یوسف عاشور االبتدائیة 2011/03/01 دعاء أحمد عبد العزیز العجمى 2095211 كفـءكفـء722011/03/10 معلم

بور فؤاد االعدادیة للبنین 2010/07/01 دعاء دمحم احمد النعناعى 1750448 كفـءكفـء732011/07/25 معلم

بور فؤاد االعدادیة للبنات 2010/07/01 دینا سعدالدین دمحم على عثمان 2136708 كفـءكفـء742011/07/25 معلم

سیناء االبتدائیة 2010/03/01 دینا دمحم احمد عبد السالم 541559 كفـءكفـء752011/07/25 معلم

سیناء االبتدائیة 2010/07/01 رانیا فوزى سالم السدیدى 2121220 كفـءكفـء762011/07/25 معلم

العبوراالبتدائیة 2005/10/01 رحاب السید بیومي جاد الكریم 541855 كفـءكفـء772011/07/25 معلم

الدكتور طھ حسین االبتدائیة 2010/03/01 رشا أحمد الشرقاوى الرفاعى 2123691 كفـءكفـء782011/03/01 معلم

العبوراالبتدائیة 2010/07/01 رشا حسن حسن فھیم 2072248 كفـءكفـء792011/07/25 معلم

فاروق .د(الثانویة البحریة الصناعیة بنین ببورفؤاد 
)الباز

2011/07/01 رشا فوزي السید فراج دمحم 2009464 كفـءكفـء802011/07/25 معلم

الشھید دمحم ضیاء الدین االبتدائیة 2010/03/01 رضا دمحم محمود دمحم 541014 كفـءكفـء812011/03/13 معلم

طلعت حرب الرسمیة المتمیزة  للغات ریاض أطفال 2010/07/01 رضوى   على  السید السید حسین 2123788 كفـءكفـء822011/07/25 معلم

الشھید طیار أحمد ابو العطا الثانویة العسكریة بنین 2010/07/01 روفیده ابراھیم دمحم ابو ریھ 541687 كفـءكفـء832011/07/25 معلم

السادات الثانویة بنین 2010/07/01 ریم سمیر خلیفة مھران 2113240 كفـءكفـء842011/07/25 معلم

عمر بن الخطاب الرسمیة للغات ابتدائى 2011/07/01 ریھام السید عبد النبى عزب 2114267 كفـءكفـء852011/07/25 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بور فؤادبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم ضیاء الدین االعدادیة 2010/03/01 ریھام عبد اللطیف عبد اللطیف متولى 2122369 كفـءكفـء862011/03/13 معلم

نبویة الجابري االعدادیة للبنات 2010/07/01 ریھام دمحم ابراھیم دمحم عطعوط 2072361 كفـءكفـء872011/07/25 معلم

بور فؤاد الثانویة للبنات 2011/08/04 ریھام دمحم مصطفى كریم 2132190 كفـءكفـء882011/07/25 معلم

زھراء بورفؤاد االبتدائیة 2010/03/01 سارة السعید عبد العزیز بیدق 541948 كفـءكفـء892011/03/13 معلم

زھراء بورفؤاد االبتدائیة 2010/03/01 سارة رافت عطیة السایس 2121750 كفـءكفـء902011/03/13 معلم

بورفؤاد االعدادیة الرسمیة  للغات  فرنسى 2010/03/01 سالي دمحم یوسف ابوخطره 1608407 كفـءكفـء912011/03/13 معلم

بورفؤاد الرسمیة للغات فرنسى ریاض اطفال 2011/07/01 سلوى السید سلیمان ابراھیم 2122265 كفـءكفـء922011/07/25 معلم

طلعت حرب الرسمیة المتمیزة  للغات ریاض أطفال 2010/07/01 سلوى دمحم أمین  دمحم أمین الدسوقى البنا 2123795 كفـءكفـء932011/07/25 معلم

بور سعید الفنیة المتقدمة الصناعیة 2010/07/01 سلوى مسعد محمود احمد 2015065 كفـءكفـء942011/07/25 معلم

یوسف عاشور االبتدائیة 2009/03/01 سماح ابراھیم عبد الرحمن عوض ابو عاصى 2125902 كفـءكفـء952011/07/25 معلم

زھراء بورفؤاد االبتدائیة 2010/03/01 سماح دمحم السید ھدیة 2121769 كفـءكفـء962011/03/10 معلم

بور فؤاد االعدادیة للبنین 2010/07/01 سھا دمحم حامد عدس 541945 كفـءكفـء972011/07/25 معلم

طلعت حرب االبتدائیة الرسمیة المتمیزة للغات 2010/03/01 سھا دمحم طھ ھدیة 1696334 كفـءكفـء982011/03/01 معلم

طلعت حرب االبتدائیة الرسمیة المتمیزة للغات 2010/03/01 شادى السید السید الجمال 2117803 كفـءكفـء992011/03/13 معلم

بور فؤاد االعدادیة للبنات 2007/08/04 شاھندا دمحم على ھالل 540758 كفـءكفـء1002011/03/13 معلم

بورفؤاد البحریة بنین 2010/07/01 شیماء اسماعیل دمحم عبد الكریم 2072321 كفـءكفـء1012011/07/25 معلم

یوسف عاشور االبتدائیة 2010/07/01 شیماء الغریب عبد اللطیف دمحم فراج 1750505 كفـءكفـء1022011/07/25 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بور فؤادبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2010/03/01 شیماء عبد الفتاح دمحم اسماعیل 1764681 كفـءكفـء1032011/03/17 معلم

بور فؤاد الثانویة للبنات 2009/03/01 شیماء فوزى مصطفى نجم 541916 كفـءكفـء1042011/07/25 معلم

بور فؤاد الثانویة للبنات 2010/07/01 شیماء دمحم محرم حسن فھمي 1631723 كفـءكفـء1052011/07/25 معلم

الشھید دمحم ضیاء الدین االعدادیة 2005/10/01 عزت عبدالغنى شحاتھ شعبان 540785 كفـءكفـء1062011/03/01 معلم

العبوراالبتدائیة 2011/07/01 عمرو ابراھیم أحمد زكى 2192487 كفـءكفـء1072011/07/25 معلم

الخلفاء الراشدین االعدادیة بنین 2008/08/01 عمرو عبد المنعم دمحم عید 2069043 كفـءكفـء1082011/03/13 معلم

عمر بن الخطاب الرسمیة للغات ابتدائى 2010/03/01 غادة محمود حسینى خضیر 1733582 كفـءكفـء1092011/03/01 معلم

بور سعید الفنیة المتقدمة الصناعیة 2011/07/01 غاده حسن الجرایحى عبده على 2072352 كفـءكفـء1102011/07/25 معلم

2009/02/04  بورفؤاد االبتدائیة الرسمیة للغات فرنسى كریم متولى زكى السید 1730390 كفـءكفـء1112011/07/25 معلم

السادات الثانویة بنین 2011/07/01 لمیاء صالح عبد العزیز العلیمى 2125961 كفـءكفـء1122011/07/25 معلم

العبوراالبتدائیة 2010/01/02 لمیاء عبد الملك دمحم ابو العزم 2125898 كفـءكفـء1132011/07/25 معلم

یوسف عاشور االبتدائیة 2011/03/01 مایسة متولى عبد الملك احمد 539667 كفـءكفـء1142011/03/13 معلم

یوسف عاشور االبتدائیة 2011/03/10 مایسة نصر دمحم شطا 2094473 كفـءكفـء1152011/03/10 معلم

سیناء االبتدائیة 2011/03/01 دمحم أحمد فؤاد دمحم جمال الردینى 2059457 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین االعدادیة بنین 2010/01/21 دمحم إسماعیل عثمان إبراھیم 2117805 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

العبوراالبتدائیة 2011/07/01 دمحم السعید عبد العال رزق 2072260 كفـءكفـء1182011/07/25 معلم

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2011/07/01 دمحم السعید عبده حسن سالمة 2072239 كفـءكفـء1192011/07/25 معلم

-----------------------------------
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بور فؤادبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2011/03/01 دمحم السید العربى عبد الرحمن  عبد هللا 2072235 كفـءكفـء1202011/03/10 معلم

2007/02/04 دیسمبر االبتدائیة٢٣ دمحم السید عبد الكریم بدوى 2132531 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

2010/03/01 دیسمبر االبتدائیة٢٣ دمحم السید دمحم معیط 540339 كفـءكفـء1222011/03/13 معلم

الشھید دمحم ضیاء الدین االعدادیة 2011/03/01 دمحم جمال عباس الجندى 2125975 كفـءكفـء1232011/03/31 معلم

بورفؤاد االعدادیة الرسمیة  للغات  فرنسى 2011/02/28 دمحم جمال عبد الناصر دمحم مصطفى 541542 كفـءكفـء1242011/03/02 معلم

بور فؤاد االعدادیة للبنین 2011/03/31 دمحم سالمھ عوض دمحم متولى 2123160 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2005/10/01 دمحم عبد الفتاح توفیق جودة 1552726 كفـءكفـء1262011/03/13 معلم

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2005/10/01 دمحم عبد النبي الراوي عثمان 1612697 كفـءكفـء1272011/03/13 معلم

2011/07/01 دیسمبر االبتدائیة٢٣ دمحم على اسماعیل عبد الحمید 2117478 كفـءكفـء1282011/07/25 معلم

سیناء االبتدائیة 2011/03/01 دمحم عمر عبد العظیم عبدالعال 2090079 كفـءكفـء1292011/03/13 معلم

طلعت حرب االبتدائیة الرسمیة المتمیزة للغات 2007/10/04 دمحم فتحى دمحمعلى عبدالرحمن 541864 كفـءكفـء1302011/03/31 معلم

الشھید دمحم ضیاء الدین االبتدائیة 2006/10/04 محمود صفوت محمود البغدادى 2117804 كفـءكفـء1312011/03/13 معلم

الشھید جواد حسنى االبتدائیة 2006/12/25 مدحت جرجس فھیم جرجس 2072231 كفـءكفـء1322011/03/13 معلم

العبوراالبتدائیة 2010/03/01 مروة صالح الدین متولى خلیل 1814166 كفـءكفـء1332011/07/25 معلم

عمر بن الخطاب الرسمیة للغات ابتدائى 2009/08/04 مروه السید عبده السید الصعیدى 2123684 كفـءكفـء1342011/03/13 معلم

بورفؤاد االعدادیة الرسمیة  للغات  فرنسى 2009/03/01 مروه السید عبده محمود ابو صیر 2129560 كفـءكفـء1352011/07/25 معلم

سیناء االبتدائیة 2010/03/01 مروه عبد السالم دمحم عبد الرؤوف على 2168396 كفـءكفـء1362011/03/10 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بور فؤادبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

سیناء االبتدائیة 2010/03/01 مروه دمحم التابعى دمحم السیسى 2068052 كفـءكفـء1372011/03/13 معلم

بور فؤاد الثانویة للبنات 2010/07/01 مروه دمحم دمحم شلبى 2120285 كفـءكفـء1382011/07/25 معلم

یوسف عاشور االبتدائیة 2010/03/01 مریم ابراھیم عدلى ابراھیم 2072299 كفـءكفـء1392011/03/01 معلم

بور فؤاد االعدادیة للبنین 2011/03/01 مصطفى سامى عبد الجلیل الحلیلى 2066050 كفـءكفـء1402011/03/13 معلم

یوسف عاشور االبتدائیة 2011/03/17 منى حسن البنا دمحم معوض 2094492 كفـءكفـء1412011/03/17 معلم

2011/07/01 دیسمبر االبتدائیة٢٣ منى مسعد حسن الجوھرى 2134626 كفـءكفـء1422011/07/25 معلم

زھراء بورفؤاد االبتدائیة 2011/03/01 مھا محمود دمحم عزام 2132383 كفـءكفـء1432011/03/10 معلم

النصر االبتدائیة 2011/03/01 مى دمحم دمحم الصواف 541983 كفـءكفـء1442011/02/14 معلم

طلعت حرب الرسمیة المتمیزة  للغات ریاض أطفال 2010/07/01 میاده ناجى دمحم سلیم 2113358 كفـءكفـء1452011/07/25 معلم

بور فؤاد االعدادیة للبنین 2010/03/01 ناھد حسین عبد اللطیف حسونة 542079 كفـءكفـء1462011/03/13 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2010/03/01 ناھد نبیل دمحم على البساطى 542056 كفـءكفـء1472011/03/13 معلم

النصر الرسمیة للغات ریاض االطفال 2011/07/01 نجالء أمین دمحم لبلب 1591092 كفـءكفـء1482011/07/25 معلم

بور فؤاد الثانویة للبنات 2007/10/04 نسرین ربیع على قندیل 2066117 كفـءكفـء1492011/03/10 معلم

2009/03/01 دیسمبر االبتدائیة٢٣ نسمة علوى السعید ابو الورد 2132524 كفـءكفـء1502011/07/25 معلم

2010/07/01 دیسمبر االبتدائیة٢٣ نشوى محمود ابراھیم الشرایدى 2130618 كفـءكفـء1512011/07/25 معلم

عمر بن الخطاب االرسمیة للغات ریاض أطفال 2011/03/13 نھلة حسن ابراھیم السید 2106540 كفـءكفـء1522011/03/13 معلم

الدكتور طھ حسین االبتدائیة 2010/07/01 نھى السید عبده االیرانى 1821747 كفـءكفـء1532011/07/25 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بور فؤادبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

النصر االبتدائیة 2010/07/01 نورا ملوك على الھندى 2130074 كفـءكفـء1542011/07/25 معلم

النصر االبتدائیة 2011/07/01 نورھان طھ عبد البدیع طھ الوصیف 2066036 كفـءكفـء1552011/07/25 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2010/07/01 نیفین اسماعیل دمحم اسماعیل 2065918 كفـءكفـء1562011/07/25 معلم

بور فؤاد االعدادیة للبنات 2010/07/01 ھادیر خضر حامد كامل 2116030 كفـءكفـء1572011/07/25 معلم

السادات الثانویة بنین 2011/07/01 ھالة رشیدى دمحم سعید 537934 كفـءكفـء1582011/07/25 معلم

البتول الصناعیة للبنات 2011/07/01 ھانى على عبده الفطایرى 2114453 كفـءكفـء1592011/07/25 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2010/03/01 ھبة هللا زكریا نبیھ دمحم النحلھ 2114443 كفـءكفـء1602011/03/31 معلم

العبوراالبتدائیة 2006/10/04 ھبة هللا فوزى دمحم سعد 1814238 كفـءكفـء1612011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب االرسمیة للغات ریاض أطفال 2010/07/01 ھبة محمود حسن المكباتى 2138609 كفـءكفـء1622011/07/25 معلم

عمر بن الخطاب الرسمیة للغات ابتدائى 2011/07/01 ھدیر عزت عبده السروى 2113219 كفـءكفـء1632011/07/25 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2010/03/01 ھیام أحمد أحمد أبو الفرح 1570235 كفـءكفـء1642011/03/10 معلم

البتول الصناعیة للبنات 2011/07/01 وسام فتحى محمود اسماعیل 2113263 كفـءكفـء1652011/07/25 معلم

2010/03/01 دیسمبر االبتدائیة٢٣ وسام دمحم زاكى أبو العال 539087 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

طلعت حرب االبتدائیة الرسمیة المتمیزة للغات 2011/03/01 وسیم  فوزى عبد المجید عبد الھادى 2115712 كفـءكفـء1672011/03/01 معلم

أم المؤمنین االعدادیة للبنات 2010/07/01 والء نبیل یوسف حسین 2113255 كفـءكفـء1682011/07/25 معلم

السیدة خدیجة االبتدائیة 2011/03/01 ولید على ابراھیم الشربینى 1554149 كفـءكفـء1692011/03/10 معلم

النصر االبتدائیة 2010/03/01 یاسمین عبدالرؤوف عبدالحافظ عثمان 541776 كفـءكفـء1702011/03/13 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بور فؤادبور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید دمحم ضیاء الدین االبتدائیة 2011/07/01 یحى شعیب حسن على 2126424 كفـءكفـء1712011/07/25 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بحر البقربور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

احمیدان علي اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 حسین السید إبراھیم حسین 2064542 كفـءكفـء12011/07/25 أمین مكتبة

شروق سلیمان وھدان اإلعدادیھ المشتركھ 2011/07/01 دمحم حمید دمحم حمید 2114514 كفـءكفـء22011/07/25 أمین مكتبة

الرضوان االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 سامى دمحم مسعد الدسوقي 2106586 كفـءكفـء32011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

الرضوان اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبد الھادى أحمد عبد النعیم عیسى 542514 كفـءكفـء42011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

زیدان سند اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم السید على غریب ماجد 2114328 كفـءكفـء52011/07/25 أخصائى صحافة وإعالم

السیده مریم اإلعدادیة للبنات 2011/07/01 أحمد دمحم أحمد حسن 2120096 كفـءكفـء62011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

جبر الشامى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 أحمد دمحم مسعد شعبان 540416 كفـءكفـء72011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

احمدان أبو على االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم أحمد خلیفھ ابراھیم 1553993 كفـءكفـء82011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

بالل بن رباح االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم ناجي محمود عبد العزیز 540357 كفـءكفـء92011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

السیدة نفیسھ اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم نور الدین أبو القاسم حفنى 2111509 كفـءكفـء102011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الفتح اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 وائل دمحم دمحم خیرهللا 2130058 كفـءكفـء112011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الملك فیصل اإلعدادیة المشتركة 2010/07/01 وسام دمحم عماد الدین مصطفى دمحم سید 1701808 كفـءكفـء122011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

الرضوان اإلعدادیة المشتركة 2010/07/01 یاقوت دمحم یاقوت عبد الوھاب 540083 كفـءكفـء132011/07/25 أخصائى تكنولوجیا

شھداء ینایر الثانویھ  المشتركھ 2010/07/01 ھانم السید دمحم دمحم ابراھیم 2050288 كفـءكفـء142011/07/25 أخصائى نفسى

جزیرة العرب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عز السید العراقى قاسم 2121320 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى اجتماعى

شھداء ینایر الثانویھ  المشتركھ 2011/07/01 منى  األباصیرى یوسف عشرى 2121462 كفـءكفـء162011/07/25 أخصائى اجتماعى

بالل بن رباح االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 نعیمھ دمحم عبد الرحیم عبدالسالم 529942 كفـءكفـء172011/07/25 أخصائى اجتماعى
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

بحر البقربور سعید ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بور سعید الثانویة الزراعیة 2010/07/01 وفاء دمحم على ھالل 2121348 كفـءكفـء182011/07/25 أخصائى اجتماعى

جبر الشامى االبتدائیة المشتركة 2002/05/01 أحمد توفیق دمحم الحسینى 541231 كفـءكفـء192012/07/09 ماجیستیرمعلم أول

بالل بن رباح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 ابراھیم احمد احمد فیاض 542098 كفـءكفـء202011/02/14 معلم

احمدان أبو على االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 إبراھیم موسى إبراھیم ابراھیم احمد 1552870 كفـءكفـء212011/02/14 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أحمد فتحى نصر الدین الرشیدى 2109391 كفـءكفـء222011/06/27 معلم

وادى النیل االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أحمد دمحم أحمد الرفاعى 2171815 كفـءكفـء232011/07/25 معلم

سلیمان وھدان االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 احمد دمحم عوض حجازى 1744575 فوق المتوسطكفـء242011/07/25 معلم

الصبیحة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أسماء دمحم منیر عبد الغنى أحمد 1563856 كفـءكفـء252011/02/28 معلم

زیدان سند االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 إقبال خلیل دمحم غزى 2117716 كفـءكفـء262011/07/25 معلم

محمود نبیل االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 السید دمحم سویلم قویطة 2066397 كفـءكفـء272011/02/14 معلم

جزیرة العرب االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 أمال السید دمحم النمل 2121318 كفـءكفـء282011/02/14 معلم

الكاب االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 اماني دمحم احمد عیسي 541717 كفـءكفـء292011/03/02 معلم

جزیرة ابن سالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 أمنھ دمحم دمحم منسى 2073198 كفـءكفـء302011/07/25 معلم

جبر الشامى اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 ایمان  محمود عبد الراضى محمود 2124138 كفـءكفـء312011/07/25 معلم

جزیرة ابن سالم االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 إیمان حسنى عبد الغفار عبد الرحمن 2073206 كفـءكفـء322011/02/28 معلم

السیدة نفیسة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 ایمن على سلیمان غزال 541930 كفـءكفـء332011/07/25 معلم

محمود نبیل االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 بشرى دمحم عبد الجلیل محمود 2007255 كفـءكفـء342011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جزیرة ابن سالم اإلعدادیة المشتركة 2010/03/01 تحیھ مصطفى  أحمد رشوان 2072842 كفـءكفـء352011/02/14 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 حسن السید حسن دمحم 1814292 كفـءكفـء362011/07/25 معلم

شروق حوض بدران االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 حسن سالم نصر عشرى 538955 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

الصبیحة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دعاء عبد هللا مسعد عوضین 1563578 كفـءكفـء382011/07/25 معلم

زیدان سند اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 رامى السید خمیس إسماعیل 2114338 كفـءكفـء392011/07/25 معلم

الملك فیصل اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 رانا عبد المجید مرسى متولى الغنام 2123590 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

الصبیحة اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 رباب عبد المطلب دمحم فرج سالمة 1563485 كفـءكفـء412011/02/14 معلم

الفتح االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رباب دمحم دمحم عبدهللا طھ 2254449 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

الصبیحة االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 رحاب النبوى دمحم رجب دمحم 1563677 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

شروق حوض بدران اإلعدادیة المشتركة 2007/02/04 رخا دمحم صبرى رخا السید 2064727 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 رشا فوزى عبد الحكیم أحمد 2123680 كفـءكفـء452011/02/14 معلم

جزیرة العرب االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 زینب حسن صالح حسان 2121317 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

السیدة نفیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سلیمان ثابت سلیمان سویلم 1612682 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

جزیرة العرب االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 سماء حسن حسن إبراھیم 2121322 كفـءكفـء482011/02/14 معلم

الصبیحة اإلعدادیة المشتركة 2010/03/01 سندس السید محمود فیاض 1563782 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

محمود نبیل اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 سوزان سید أحمد قویطة 540844 كفـءكفـء502011/02/14 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 شادیھ حسن احمد نصر الدین السید بسام 540358 كفـءكفـء512011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

وادى النیل االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 شریھان دمحم نصر الدین نصر قاسم 2157434 كفـءكفـء522011/07/25 معلم

الصبیحة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 شیماء حسن حسن حسن صبح 1599048 كفـءكفـء532011/02/28 معلم

مصر الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 شیماء سمیر ابراھیم الباز 540979 كفـءكفـء542011/03/02 معلم

دمحم جعفر ریاض األطفال 2011/07/01 شیماء عادل حسن عبد القادر 2120090 كفـءكفـء552011/07/25 معلم

الصبیحة اإلعدادیة المشتركة 2010/03/01 شیماء عبد هللا مصطفى سالم 1563898 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

جزیرة العرب اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 صابرین حامد حامد الریس 2121316 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

محمود نبیل االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 صابرین دمحم سلمى سلیمان 1649460 كفـءكفـء582011/07/25 معلم

جزیرة العرب اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 صفاء حسن حسن إبراھیم 2121323 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

بالل بن رباح االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 عادل عادل احمد درویش 541622 كفـءكفـء602011/07/25 معلم

الفتح اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 عبد الحمید حسن ثروت على 2121352 كفـءكفـء612011/07/25 معلم

دمحم جعفر االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 عطا عوض دمحم  إبراھیم 1730441 كفـءكفـء622011/07/25 معلم

السیدة نفیسة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عمار على زیدان دمحم 537993 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

محمود نبیل االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 عمرو خالد دمحم خالد 541532 كفـءكفـء642011/03/02 معلم

الصبیحة االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 عیشة دمحم عبده على السید البرلسى 1563533 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

الصبیحة االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 غادة السید العربى عبد السمیع أحمد النجیرى 1563745 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

الملك فیصل االبتدائیة المشتركة 2010/07/01 فاطمة جمال حسنین محمود الغاوى 2125807 كفـءكفـء672011/07/25 معلم

جزیرة العرب االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 فاطمة محمود سالم  إبراھیم عبد الرحمن 2121319 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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احمدان أبو على االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 فاطمة یسن عبده الملھاط 1553216 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

جزیرة العرب اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 فاطمھ حسانین حسین حسین 2121321 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

محمود نبیل االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 لمیاء حسین حسین سلیمان 1660844 كفـءكفـء712011/07/25 معلم

احمیدان علي اإلعدادیة المشتركة 2007/02/04 محسن ھانى عبدالسالم صالح 1552912 كفـءكفـء722011/03/13 معلم

شھداء ینایر الثانویھ  المشتركھ 2011/03/01 دمحم السید عبد العال على 541486 كفـءكفـء732011/03/02 معلم

الملك فیصل اإلعدادیة المشتركة 2008/03/10 دمحم السید عبده الدمك 1552952 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

شھداء ینایر الثانویھ  المشتركھ 2006/11/02 دمحم جمعھ دمحم سلیمان 2090049 كفـءكفـء752011/07/25 معلم

جزیرة ابن سالم االبتدائیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حامد عبدهللا ھندام 2072800 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

جزیرة ابن سالم اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 دمحم حسنى الغریب ھندام 2072793 كفـءكفـء772011/07/25 معلم

الصبیحة اإلعدادیة المشتركة 2007/02/05 دمحم عبد العال عبد العال على الحدیدي 1563262 كفـءكفـء782011/03/13 معلم

احمیدان علي اإلعدادیة المشتركة 2011/03/01 دمحم فارس حسن فرج هللا 2138380 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

السالم بحر البقر االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم كامل عبد النبى  عشرى 2117807 كفـءكفـء802011/02/14 معلم

السالم بحر البقر االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 دمحم دمحم على العتر 2117808 كفـءكفـء812011/02/28 معلم

الصبیحة اإلعدادیة المشتركة 2011/07/01 محمود دمحم على حسن ھندام 1563319 كفـءكفـء822011/07/25 معلم

الصبیحة اإلعدادیة المشتركة 2006/12/04 محمود دمحم دمحم رزق 1563221 كفـءكفـء832011/02/14 معلم

احمیدان علي اإلعدادیة المشتركة 2010/05/21 مدحت معاذ عبدالحمید فاید 1552820 كفـءكفـء842011/07/25 معلم

للبنین) إعدادي ( أم خلف األساسیھ  2011/07/01 مروة سمیر كامل عبداللطیف 2127554 كفـءفوق المتوسط852011/07/25 معلم
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الفتح االبتدائیة المشتركة 2011/03/01 مني فتحي الداودي الرفاعي 1586404 كفـءكفـء862011/03/02 معلم

مصر الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2011/02/28 ناھد جمال عثمان على 2072300 كفـءكفـء872011/03/01 معلم

سلیمان وھدان االبتدائیة المشتركة 2010/03/01 ھبھ دمحم دمحمین مصطفى 2132571 كفـءكفـء882011/03/02 معلم

محمود نبیل االبتدائیة المشتركة 2011/08/04 ولید دمحم على سلطان 2125868 كفـءكفـء892011/06/27 معلم
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